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  ،موقــــع العقــــل مــــن النقــــل عنــــد أهــــل الــــسنة واجلامعــــة ه رســــالة يففهــــذ
اخلـاص هبـذا   فيها شتات كالم العالمـة حممـد نـارص الـدين األلبـاينُمجعت

ُاملوضـــوع مـــن مجيـــع مـــا وقفـــت عليـــه مـــن تراثـــه املطبـــوع واملـــسموع، مـــع 
ترتيــب مــسائله وتبويبهــا ليــسهل عــىل القــارئ الكــريم تناوهلــا والوصــول ملــا 

 .يريده منها
َّ وقـد ضــممت هـذه الرســالة إىل عمــيل املوسـوعي الــذي مـن ُ ْ َ َّ اهللا بــه عــيل َ

ً، لكــن رأيــت نــرشها مفــردة ليــسهل موســوعة العالمــة األلبــاين قــسم العقيــدة ُ
تناوهلا للباحثني وطـالب العلـم املعتنـني هبـذا املوضـوع اخلطـري عـىل وجـه 

 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد
 وكتب

 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د
 يف صنعاء اليمن

 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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ال اإلمام بعد نقلـه عـن اإلمـام الـذهبي أسـامء بعـض األئمـة ممـن يقـول بإثبـات الـصفات ق[
 :]هللا عز وجل ومنها صفة العلو قال

 والعقــل الفطــري الـــسليم يــشهد هلـــؤالء األئمــة ومــا معهـــم مــن نـــصوص الكتــاب والـــسنة
  :ان ذلكوبي

ال خـــــالف بـــــني املــــــسلمني مجيعـــــا أن اهللا تعــــــاىل كـــــان وال يشء معــــــه ال 
 كـــــام ،عـــــرش وال كـــــريس وال ســـــامء وال أرض ثـــــم خلـــــق اهللا تعـــــاىل اخللـــــق

حـديث عمـران بـن حـصني ؛ فـإذا كـان كـذلك فمـام ال شـك فيــه أن  يف سـيأيت
ّحـال َّذاته تعـاىل فهـي حالـة فيـه وهـو  يف خملوقاته تعاىل إما أن يكون خلقها

 وإن كـان هـو الزم مـذهب اجلهميـة وغـالة ،فيها وهذا كفـر ال يقـول بـه مـسلم
ـــك فهـــو اهللا " :الـــصوفية الـــذين يقـــول قـــائلهم  تعـــاىل عـــام " كـــل مـــا تـــراه بعين

ًيقول الظاملون علوا كبريا   . 
 .وإذا كــــان األمــــر كــــذلك فمخلوقاتــــه تعــــاىل بائنــــة عنــــه غــــري خمتلطــــة بــــه

اىل فـــوق خملوقاتـــه وإمـــا أن تكـــون خملوقاتـــه وحينئـــذ فإمـــا أن يكـــون اهللا تعـــ
 وهـو ،فوقه تعـاىل وهـذا باطـل بداهـة فلـم يبـق إال أن اهللا تبـارك وتعـاىل فوقهـا

الكتــــاب والـــسنة وأقــــوال الــــسلف ومــــن جــــاء  يف املطلـــوب املقطــــوع ثبوتــــه



 
 

٤ 
بعـــــدهم مـــــن األئمـــــة عـــــىل اخـــــتالف اختـــــصاصاهتم ومـــــذاهبهم كـــــام ســـــرتاه 

 . إن شاء اهللا تعاىل ]علو خمترص ال:أي[الكتاب  يف مفصال
  ).٥٢-٥١ص"(خمتصر العلو" 
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  )١(ُ احلقيقــة أرغــب أن األخ إبــراهيم هــو الــذي يــسأل عــن أفكــاره:مداخلــة

 .أسال ب
 . طيب ال مانع:الشيخ

ك األخ إبــراهيم احلقيقــة:مداخلــة األخ إبــراهيم العــسعس طالــب ..  أعرفــ
! مـــا أدري ســـجلتها أو ال؟: احلـــديث ورســـالته بعنـــوان يف حيـــرض ماجـــستري

قواعـــد نقـــد املـــتن، ولـــذلك هيمـــه : ذهنـــه التـــي هـــي يف العنـــوان الـــذي: يعنـــي
ارس ففــي ذهنــه أمــور متعلقــة ًكثــريا حقيقــة املواضــيع التــي يطرحهــا األخ أبــو يــ

 .باملوضوع نستفيد منها إن شاء اهللا
أعطينــا أكــرب حجــة عنــده وأكــرب شــبهة : ً فهــات يــا ســيد إبــراهيم، إذا:الــشيخ

 بالنسبة إىل أهل السنة واجلامعة؟
                                                

ثـم صـاح وغـادر , ًوهـو رجـل عقـد جملـسا مـع الـشيخ األلبـاين, أي أفكار أيب يـارس املعتـزيل)١(
الفهم حــول املرجعيــة عنــد االخــتالف موضــوع النقــاش الخــت يف َّاملجلــس وملــا يــدخلوا

سلـــسلة  يف واملجلــس مـــسجل, هــل تكـــون للكتــاب والـــسنة أو للعقــل كـــام يريـــد أبــو يـــارس
 ).٦٤٣(اهلدى والنور برقم 



 
 

٦ 
أحاديــــث .. قـــسم األحكـــام:  هـــو يقـــسم األحاديـــث إىل قـــسمني:مداخلـــة

 ..معته يتكلم فيهاهذه أنا ما س.. األحكام التي تتعلق بالتكليف
 .هيمنا الذي سمعته..  ال هيمنا:الشيخ

هــذه أحاديــث األخبــار كــل مــا يــرى ..  يــتكلم بأحاديــث األخبــار:مداخلــة
 ..أن العقل يرفضه يرفضها

 . املكتوب مبني من عنوانه:الشيخ
ً يرفضها مجلة وتفصيال:مداخلة ً. 
  يفعملــــت دراســــة فوجــــدت أن األمــــور املوجــــودة:  هــــو يقــــول:مداخلــــة

كتــــب احلــــديث موجــــودة بــــنفس  يف ..صــــحيح البخــــاري ويف مــــسند أمحــــد
 .نصوصها بالكتب املقدسة عند اليهود والنصارى

 ! ما شاء اهللا:الشيخ
ن هـــذه أخـــذها املـــسلمون مـــن أهـــل الـــسنة إ:  ولـــذلك هـــو يقـــول:مداخلـــة

ــى يكــون تعريفــي أدق ًأن عنــده املــسلمني املمتــازين املعتزلــة أوال ثــم .. حت
 .الزيديةاإلباضية ثم 

 ! ما شاء اهللا:الشيخ
 . وأضل الناس الشيعة اإلمامية وأهل السنة:مداخلة
 ! ما شاء اهللا:الشيخ



 
 

٧ 
فهـــــو يــــــدعي أن ,  ولعـــــل أهـــــل الـــــسنة عنــــــده أبعـــــد مـــــن اإلماميـــــة:مداخلـــــة

 وجـــدت: يقـــول.. املــسلمني أخـــذوها مـــن اليهــود والنـــصارى بـــسبب موافقــة
 أسـفار التـوراة الرئيـسية حزقيال إحدى األسفار املوجودة وهـو لـيس مـنيف 

ًلفظــا موجــودا متامــا ً كتــب أهــل الــسنة؛ ولــذلك هــو مــرة أراين كتــاب عــن  يف ً
مــا أدري .. املــسيح الــدجال تبــع الــسيوطي.. .املــسيح الــدجال، قــال يل هــذا

 ..هو السيوطي له كتاب املسيح الدجال أو نزول لعيسى؟ أحدمها
 .نزول عيسى يف  السيوطي له:الشيخ

ك: يل قــال :مداخلــة ك فعــال الكــالم .. بــدأ يقــرأ كــالم.. أنــا أقــرأ لــ ًبعــد ذلــ
أنـــا أقـــرأ لـــك مـــن : ًكثـــريا ممـــا قـــرأ فـــضحك وقـــال.. الــذي يقـــرأه نحـــن نعتقـــده

حزقيــال أو مــن كتــب النــصارى، فهــذه النقطــة نريــد أن نــسمع مــن األســتاذ رد 
 ..هل بالرضورة.. عليها

الكــالم الــذي : ليــست دليــل يعنــي: الــدليل، يعنــي.. . هــي ليــست:مداخلــة
 ..ًتفضل فيه ليس دليال

 هـــو كـــالم يقـــيم عليـــه الـــدليل أنـــه ال يثـــق بـــضوابط علـــم اجلـــرح :مداخلـــة
ممكـــن أي إنــــسان .. ًهـــذا الكـــالم الــــذي قلتـــه لـــيس دلـــيال: والتعـــديل، يعنـــي

 .يقوله هذا فيه تشابه وكذا
أبــو هريــرة ريض اهللا عنــه ال يقبــل : ًيقــول مــثال. .كــام قــال األخ. .:مداخلــة

ًقــا أحاديثـــه ألنـــه كـــان تلميـــذ كعـــب األحبـــار فهـــو يأخـــذ عـــن كعـــب مجلـــة مطل ً
العيــاذ بــاهللا، وكــذلك عــن ابــن عمــر وكـــذلك  وًوتفــصيال وال يــدري مــا يقــول

ثــم مــن اســتقراؤه كــام , عــن ابــن عبــاس كــانوا كلهــم مــن تالميــذ كعــب األحبــار



 
 

٨ 
ـــــوراة مثـــــل حـــــديث ســـــفر التكـــــوين اهللا خلـــــق آدم عـــــىل يف يقـــــول هـــــو .. .الت

 ..احلديث
 ! اهللا أكرب:الشيخ

 ..... ويرضب أمثلة هذا:مداخلة
نحــــن نــــسأله اآلن .. تــــسمعون الكــــالم هــــذا!  اســــمعوا يــــا مجاعــــة:الــــشيخ

مــن أيــن عــرف أن كعــب األحبــار : ًال جييــب عليــه إطالقــا: ًســؤاال وأنــا أقــول
مــن .. ًكــان مــن تالمذتــه أبــو هريــرة أو كعــب األحبــار كــان تلميــذا أليب هريــرة

 أين عرف؟
 . هو من اإلصابة أستاذ:لةمداخ

ال يــستطيع أن جييــب، لكــن هــذا جــواب خيــرج مــن ..  ال يــستطيع:الــشيخ
 نعم؟.. من اإلصابة: عندك ليس من عنده؛ ألنه حينام يقول

 ..أنه أنتم تقولوه:  هذا الذي حيتج علينا:مداخلة
  كيف؟:الشيخ

 . من كتب أهل السنة:مداخلة
 ..مثل هذه املعلومات كيف أنتم أهل السنة تقولون :مداخلة
  أي معلومات؟:الشيخ

 ..أبو هريرة تلميذ.. أن كعب األحبار:  تقولون:مداخلة
  وهو ماذا يقول؟ :الشيخ
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 .. هو يريد يصدقنا:مداخلة
أن كعــب األحبــار تلميــذ أليب : نحــن ال نقــول!  هــذه دوبلــة يــا أخــي:الــشيخ

 الكالم، لكن نعتقـد هريرة أو أبو هريرة تلميذ لكعب األحبار، نحن ال نقول هذا
أن بعض الصحابة وقد يكون منهم أبو هريرة أخذوا عـن الـذين أسـلموا مـن أهـل 
الكتـاب، لكــن هــو مــاذا يقـول؟ نحــن هــذا اإلطــالق الـذي هــو نــسبه نحــن ال نتبنــاه 

مـا هــو .. ًكيــف عرفـت أن فالنــا تلميـذ فـالن مــا هـو الــسبيل: لكـن نعـود إليــه فنقـول
مـا هـو طريـق متييــز : لــسؤال يوجـه إليـه بالنـسبة لــهاآلن ا: الطريـق؟ طريقـه هـو، أي

 اخلرب الصحيح من اخلرب الضعيف؟
 . األخبار كام قال الشيخ يرفضها:مداخلة
 ما الذي يقبله؟: ً إذا:الشيخ

الـسنة : يفـرق بـني الـسنة واحلـديث، يعنـي..  يقبل السنة وبخاصـة:مداخلة
ـــ: ًالتـــي هـــي الـــسنة العمليـــة مـــثال الـــصالة، يقـــول ا بالنقـــل العمـــيل هـــذه جاءتن

 ..ًوليس عن طريق ما نعتقده نحن مثال
 ... اتركنا نحن اآلن نحن:الشيخ

كيــف : مــن أحــدها يعنــي.. مــن مــصادر املعرفــة عنــده:  هــو يقــول:مداخلــة
 .السنة يفرقها عن األحاديث.. يعبد اهللا عز وجل إىل آخره بالسنة العملية

هـــي الـــسنة العمليـــة؟ مـــا .. احلـــج يف ً مـــا هـــي الـــسنة العمليـــة مـــثال:الـــشيخ
ًأنــا ســأقول اآلن ســلفا لــيس أمامــه؛ ألنــه جمــرد مــا يــسمع هــذه الكلمــة : يعنــي

هـــو ال حيـــسن : نحـــن نقـــول اآلن.. ســـينتفض نفـــضة خيـــشى أن يمـــوت منهـــا



 
 

١٠ 
ًاحلــــج بنــــاء عــــىل الــــسنة العمليــــة يقينــــا وهــــأنتم تتــــصلون معــــه ســــلوه هــــذا .. ً

نهم يوجـد عنـدهم كيف حتج؟ عند املـسلمني الـذين ال يعجـبهم ديـ: السؤال
حــج إفــراد، ويوجــد عنــدهم حــج قــران، ويوجــد عنــدهم حــج متتــع فــأي نــوع 

 هو حيج، وما هو دليله حينذاك؟
 .قبل االعتزال. .:مداخلة
 ..فقه أيب حنيفة..  حيتج بأقوال الفقهاء يثق بأيب حنيفة:مداخلة
ــــا مجاعــــة الــــسؤال :الــــشيخ  مــــا الــــذي أدراه بقــــول أيب حنيفــــة؟ اســــمعوا ي
ًلفه لفـا، ومثـل اإلخطبـوط خينقـه خنقـاالسابق ي مـا أدراه بـام قـال أبـو حنيفـة .. ً

 ؟.حتى هو يأخذ به
 . بالنقل:مداخلة
هــــذا النقـــل فيــــه ! ً بالنقـــل، إذا ال بــــد لـــه مـــن الرجــــوع للنقـــل طيـــب:الـــشيخ

نحن طريقنـا معـروف، فـام هـو طريقـه : صحيح وفيه ضعيف باتفاق الفريقني
مـــــا هـــــو الطريـــــق الـــــذي وصـــــل إىل . .أبـــــو حنيفـــــة قـــــال هكـــــذا: حيـــــنام يقـــــول

ًلـــيس عنـــده طريـــق إطالقـــا إنـــام هـــو اهلـــوى، دينـــه هـــواه لـــيس عنـــده .. معرفتـــه
 آخــر الزمــان خيــالف املــسلمني يف يــأيت إنــسان! مــنهج مــستحيل يــا مجاعــة

﴿: منهجهم، وأنا أذكركم بآية هـي قولـه تعـاىليف 


﴾)ج هبـا عـىل اإلجابـة عـن الـسؤال ِّعـرُ هـذه اآليـة أنـا أ)١١٥:النساء
مـــا هـــو التمييـــز بــني فرقـــة تـــؤمن مـــع كــل الفـــرق أن املرجـــع الكتـــاب : الــسابق
 . احلكم الفصل؟ هو سبيل املؤمننيما هو.. والسنة



 
 

١١ 
ًاآلن حــزب التحريـــر ال يـــؤمن بـــسبيل املـــؤمنني وهـــذا مـــن ســـبيله ســـواء .. 

ًكــان هــو حــزيب يومــا مــا ثــم طلــق احلزبيــة بالثالثــة أو مل يكــن حزبيــا أو عنــده  ً
ســـبيل املـــؤمنني أكثـــر اجلامعـــات اإلســـالمية القائمـــة اليـــوم .. أفكـــار حزبيـــة

ً القديمـــة متامـــا ليـــسوا عـــىل مـــا كـــان عليـــه كاجلامعـــات واألحـــزاب والفـــرق
 .املسلمون

ًوهـذا الـدين النـصيحة أن كـل مـسلم سـواء .. لـذلك نحـن نقـول وهـذا مهـم
َّكــان حتريريــا أو كـــان إخوانيــا أو كــان تبليغيـــا فيجــب أن يركــز عقيدتـــه أن  يف ًَّ

هـــذا الزمـــان ال يكفـــي؛ ألن كـــل فرقـــة  يف الرجـــوع إىل الكتـــاب والـــسنة فقـــط
 :ً آنفا تدعي كام قال الشاعركام اتفقنا

 وليىل ال تقر هلم بذاك  ًوكل يدعي وصال بليىل
انتامئهــا إىل الكتــاب والــسنة؟ هــي التــي تتبــع  يف مــن هــي الفرقــة الــصادقة

ســبيل املــؤمنني، وســبيل املــؤمنني أول مــا يتبــادر إىل الــذهن مــن هــذا الــنص 
ــــأيت املعتزلــــة يف  هــــو مــــا جــــاء تفــــسريهالقــــرآين  وأمثــــاهلم الــــسنة؛ ولــــذلك ي

الــصميم لكــي خيلــو هلــم جــو تأويــل القــرآن بــام  يف وأذنــاهبم يــرضبون الــسنة
أنــت كنـــت تتمنـــى أن يكـــون .. يــشتهون؛ ولـــذلك ســـمعتم مــا قـــال وهـــذا دينـــه

اللهـــم بقلبـــه ولـــيس بلـــسانه لكـــن مـــع األســـف هـــذا : هـــذا خطـــأ لفظـــي فنقـــول
 .دينه

ـــأي تفـــسري مـــن التفاســـري التـــي تنحـــرف   هـــذه -كـــل آيـــة ممكـــن أن تفـــرس ب
ًهــــذه األحاديــــث مـــثال نحــــن دائــــام نــــذكر ..  عــــن ســــبيل املـــؤمنني-التفاســـري  ً

ــــــة والــــــسبعني، ال شــــــك أن هــــــذا احلــــــديث قائمــــــة  يف حــــــديث الفــــــرق الثالث



 
 

١٢ 
ــث وأنــا أرجــم بالغيــب لكنــي أظــن ظنــي ظنــا راجحــا مــن األحاديــث  ًاألحادي ً

 ..التي ال يؤمن فيها الرجل وال أمثاله
 .ً طبعا كذب:مداخلة
ـــف؟ هـــذه فراســـة املـــؤمن، فهـــذا اإلنـــسان ال يمكـــن أن  ر:الـــشيخ أيـــت كي

وســـتفرتق أمتـــي عـــىل ثــــالث «: يـــؤمن بخـــرب نطـــق بـــه الرســـول عليــــه الـــسالم
 ملــاذا ال يــؤمن؟ لــيس ألن فيــه خــرب تفــرق؛ ألن هــذا ال يمكــن »وســبعني فرقــة

رغــم أنفــه إال .. .ًأن ينكــره، لكــن ال يــؤمن؛ ألنــه وضــع هنجــا يغللــه باألصــفاد
ــئس املــصري ال ســمح اهللا، مــا هــو؟ أن حييــد بكــ ٍل قلبــه فحينئــذ إىل جهــنم وب

هـــي مـــا أنـــا عليـــه «: هـــي اجلامعـــة، قـــال: ملـــا ســـئل عـــن الفرقـــة الناجيـــة؟ قـــال
ً هـــذا ال يناســـبه أبـــدا؛ ألن هـــذا يكلفـــه علـــام هـــو أجهـــل مــــن أيب »وأصـــحايب ً
يكلفـــه أن يعـــرف الطريـــق الـــذي يوصـــله إىل أن يعـــرف هـــل قـــال .. جهـــل فيـــه
 هــذه الكلمـة أم ال، ال يــستطيع أن يـصل فهــو كـاليهود وكالنــصارى رسـول اهللا

ًال يــستطيعون أن يثبتــوا مــا قــال عيــسى وموســى أبــدا إال هبــذه الكتــب املبدلــة 
املحرفـــة، أمــــا أن يكــــون عنـــدهم سلــــسلة متــــصلة بالرجـــال الثقــــات احلفــــاظ 
األثبـــات اعـــرتف األعـــداء بـــأن هـــذه املزيـــة هـــي لألمـــة اإلســـالمية فقـــط وهـــي 

لـوال .. اإلسـناد مـن الـدين: ناد ولـذلك لعلـك قـرأت قـول بعـض الـسلفاإلس
 .اإلسناد لقال من شاء ما شاء

ًما هو الطريق هلـذا اإلنـسان أن يعـرف هـل قـال الرسـول فعـال الفرقـة : ًفإذا
مـا أنـا عليـه الـسالم وأصـحايب؟ لـيس عنـده طريـق .. الناجية صفتها كذا وكذا

ــــــذلك بــــــدأ بفلــــــسفة ــــــسانية املــــــشرتكة وإىل آخــــــره ًإطالقــــــا إال عقلــــــه؛ ول  اإلن



 
 

١٣ 
ًفعـال أنـا أسـال سـؤال وهـو ال يـستطيع إال أن .. والعقل؛ ألن هنا يوجد جمـال

ًجييـب بـام أجـاب صـاحبه الـذي كــان متـسرتا، فلـام سـألناه أن عقـيل خمتلــف 
كـــل عاقـــل : ًعـــن عقلـــك فهـــل هنـــاك عقـــل موحـــد نعـــود إليـــه؟ اعـــرتف ال، إذا

العقــل مــشتق كــام تعلمــون مــن العقــل .. يــتكلم بــام يــشاء وال يمكــن أن نعقلــه
نعقلــه بـــأي وســيلة نعقلـــه؟ لــيس عنـــدنا : ًفــام دام العقـــول خمتلفــة، إذا بمعنـــى

 )٥٩:النـساء ( ﴾﴿: إال النص القرآين
ــــــا إىل الرســــــول ــــــة؟ ال، هــــــذا حــــــدي يف رجعن ث لــــــيس معرفــــــة الفرقــــــة الناجي
ًوإنــه مــن يعــش مــنكم فــسريى اختالفــا كثــريا، فــامذا «.. ًصــحيح، تركنــاه جانبــا ً

 مــا هــو »..علــيكم بــسنتي وســنة اخللفـاء الراشــدين: نفعـل يــا رســول اهللا؟ قـال
طريـق معرفـة مــا كـان عليــه اخللفـاء الراشـدون؟ هــو طريـق اإلســناد، هـو لــيس 

جــل تتقاذفــه األمــواج ًعنــده هــذا الطريــق، مــا هــو طريقــه؟ ال طريــق أبــدا، هــو ر
 .والرياح العاصفة فمرة هكذا ومرة هكذا

 فـــــــسبيل املـــــــؤمنني ،الزم املـــــــسلم يـــــــسري عـــــــىل ســـــــبيل املـــــــؤمنني: ًفـــــــإذا
جممعـــــون ال خـــــالف بيـــــنهم أن طريـــــق تلقـــــي احلـــــديث عـــــن الرســـــول عليـــــه 

 واملعتزلــة واخلــوارج كلهــم يرجعــون ،أهــل الــسنةعليــه الــسالم هــو مــا جــرى 
عتـــزيل آخـــر الزمـــان فلـــام تأمـــل وجـــد أن دراســـة هـــذا إىل اإلســـناد، أمـــا هـــذا م

ًالطريـــق صـــعب جـــدا ولـــذلك جتـــد أكثـــر علـــامء املـــسلمني ال يـــستطيعون أن 
ــــه حيتــــاج إىل دراســــة مديــــدة وطويلــــة  ــــزوا الــــصحيح مــــن الــــضعيف؛ ألن يمي
معرفـــة مـــصطلح احلـــديث وتـــراجم رجـــال احلـــديث وهـــم بـــاأللوف املؤلفـــة 

لــــيس عنــــده إال أفكــــار طائــــشة : ًكــــام ربــــام عرفــــت حتــــى هــــذه اللحظــــة، فــــإذا



 
 

١٤ 
ًوليــــست هــــي بــــالتي تــــستحق أن تــــسمى باألوهــــام فــــضال أن تكــــون حقــــائق 

 .علمية
أنا ما فهمـت اآلن مـا هـو املـنهج العلمـي الـذي يـسلكه هـذا اإلنـسان : ًفإذا
 ..السنة العملية: ًهذا ثبت عن رسول اهللا، قلتم آنفا: ليقول

 . التواتر العميل:مداخلة
 .هو اجلواب بالنسبة للحج؟ ما هو التواتر العميلما !  طيب:الشيخ

كــــام حيجــــه املــــسلمون، ومــــا أثبتــــه : مــــا اعتــــاد عليــــه، يعنــــي.. .:مداخلــــة
 .الفقهاء عن حج املسلمني

  كيف؟:الشيخ
 حــج معــه الــصحابة ثــم حــج صأن الرســول : هــو يقــول:  يعنــي:مداخلــة

 .ًأمور رئيسية طبعا يف من بعدهم هكذا فوصلنا كيفية احلج
 ..:أنواع احلج ثالثة: املسلمون يقولون!  ما أجبت عنه:يخالش

 . ال، هذه متفقني عليها نحن ثالثة أستاذ:مداخلة
ال ختـــرج عـــن املوضـــوع، علـــامء املـــسلمني كفقـــه ..  طـــول بالـــك:الــشيخ
كيــف تعــرف حجــة الرســول : احلــج أنواعــه ثالثــة، نحــن اآلن نــسأله: يقولــون

 عليه السالم؟
 ..عندي جوابأنا ال يوجد . .:مداخلة
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عمـره املبـارك كلـه حجـة  يف  وهذه أقوى األمثلة أن الرسـول حـج:الشيخ
كـان : كيفيـة احلـج، مـنهم مـن يقـول يف مـع ذلـك فاملـسلمون اختلفـوا, واحدة

ًكـان متمتعـا، فأنـت خلـص إذا : ًمفردا، مـنهم مـن يقـول: ًقارنا، منهم من يقول ً
رى اآلن حجـــــة بعلمـــــك اجلديـــــد بطريقـــــة علميـــــة مبتكـــــرة عنـــــدك، قـــــل لـــــه يـــــ

الرســــول الوحيــــدة كيــــف كانــــت؟ يريــــد أن يرجــــع إىل العمــــل؟ أيــــن العمــــل، 
 .العمل فيه خالف كام حكيت أنت

 ..ال يوجد عنده جواب..  ال يوجد احلقيقة:مداخلة
ً فـــسيكون مقلـــدا ،هــو ال يـــستطيع أن حيــج إال عـــىل مــذهب: ً فـــإذا:الــشيخ
َّواملقلد داب مـة، وكـام سـمعتم يريـد أن جيمـع ة تقاد بينام هو يريـد أن يقـود األِّ

هذا يفرق بـني املـسلمني حيـنام يتخـذ وسـيلة ال أحـد ! بني املسلمني اهللا أكرب
أهــل العلـــم قبـــل كــل النـــاس ال يعرتفـــون هبــذه الوســـيلة فكيـــف .. يعــرتف هبـــا

يريــد مــاذا نــسمي هـــذه .. هــو يريــد أن يفــرقهم: معنــاه.. بإمكانــه أن جيمعهــم
 اإلرادة؟

مــــن كــــذب عــــيل «: احلــــديث مــــن بــــاب الفائــــدةمــــن حيــــث النتيجــــة ففــــي 
:  احلـــديث بـــدون زيـــادة»ًمتعمـــدا ليـــضل النـــاس بـــه فليتبـــوأ مقعـــده مـــن النـــار

ــضل بــه النــاس كــام أنــه يوجــد حــديث آخــر ًومــن ابتــدع بدعــة ال يرضــاها «: لي
: ً أيــــضا)١(»اهللا ورســــوله فعليــــه وزرهــــا ووزر مــــن عمــــل هبــــا إىل يــــوم القيامــــة

احلــديث، لكــن مــاذا يقــول  يف ًوله أيــضا غــري ثابتـةال يرضــاها اهللا ورســ: زيـادة
ك هــذه ســتكون مــن أجــل العاقبــة لــيس  العلــامء؟ لــو ثبتــت هــذه الزيــادة أو تلــ

                                                
 ). ٥٣٥٩رقم( ضعيف اجلامع )١(



 
 

١٦ 
 هـذه الم العاقبـة »ًمن كـذب عـيل متعمـدا ليـضل النـاس«: بالنسبة للنية، يعني

فالنــاس حيــنام يكــذب الكــاذب يــضلون، لــيس مــن الــرضوري : يــسموها، أي
ســــــيكون هــــــذا .. ل النــــــاس، ال، هــــــذه الم العاقبــــــةأن يكــــــون قــــــصده أن يــــــض

 ..الكذب عىل رسول اهللا سبب إلضالل الناس
 . ليست الم التعليل:مداخلة
هــذا الرجـل هبــذا األسـلوب يريــد أن :  نعـم، فــاآلن نحـن نقــول لـك:الـشيخ

ــــاس، ال أريــــد أن أقــــول ًقــــصدا هــــذا علمــــه عنــــد ريب، لكــــن عملــــه : يفــــرق الن
إنـسان يريـد أن جيمـع النـاس وأنـا أردت أن سيضل النـاس بـال شـك؛ ألن أي 

فـــام هـــي الوســـيلة لتجميـــع املـــسلمني وإلقامـــة الدولـــة املـــسلمة : ًأقـــول آنفـــا
املنشودة ما شاء اهللا، مـا هـو؟ هـو تفريـق املـسلمني إىل فـرق جديـدة وهـو أن 

عقلـــه شـــكل وعقـــل ! احلـــديث واألســـانيد ال قيمـــة هلـــا وإنـــام نحكـــم العقـــل
 .بع إىل آخرهاآلخر شكل والثالث والرا

﴿: فعلينا أن نلزم سبيل املسلمني: ًإذا
﴾)١١٥:النساء(. 

ًنحن أيـضا نقـول هلـذا اإلنـسان واحفـظ هـذا جيـدا مـا هـو سـبيل املـؤمنني : ً
وأنــــا قمــــني أنـــــه ســــوف ال جييبـــــك : هــــذه اآليــــة؟ نقـــــول يف عنــــدك يــــا أســـــتاذ

ق ويغـرب وإىل آخـره وبعـد ذلـك ِّرشُبجواب وإنام سيعمل لك حمـارضة ويـ
 .ًتتصفى القضية ويكون ليس فيها يشء إطالقا

 . بأرسطو وأفالطون"سيأيت لك" :مداخلة



 
 

١٧ 
 إمـــا أن يكــون ســـبيل املـــؤمنني:  نعـــم، أحـــسنت، فــسبيل املـــؤمنني:الــشيخ

معقــــول هــــذا يكــــون هــــو املقــــصود؟ فممكــــن يكــــون ســــبيل كــــل زمــــان؟ يف 
ــــاك ســــبيل  يف املــــؤمنني القــــرون األوىل املــــشهود هلــــا باخلرييــــة إن كــــان هن

ــــه مــــن الــــالزم أن يكــــون الــــسبيل  مــــؤمنني جيــــب الرجــــوع إليــــه، فــــال شــــك أن
خـري النـاس قـرين ثـم الـذين يلــوهنم «: قـال عليـه الـصالة والـسالماملـشهود لـه كـام 
ًوال شـــك أن هـــذا احلــديث أيـــضا ســـيكون مـــصريه مـــصري  »ثــم الـــذين يلـــوهنم

ــــضع املــــسلم أمــــام  ــــه أي حــــديث ي ــــث األخــــرى ينكــــره ال شــــك؛ ألن األحادي
سـبيل فهـو يريـد أن ننحـرف عنـه باسـم التمـسك باإلسـالم فهـو سـوف يـرفض 

 .هذا احلديث
 هذا؟ يف ما هو علمك

 ..]عنده[هذا احلديث ..  كذب:مداخلة
ــــف؟ ملــــاذا عرفنــــا:الــــشيخ ــــا املنطلــــق..  القاعــــدة رأيــــت كي ــــا .. عرفن عرفن

احلــــديث املتــــواتر علــــامء مــــن ! نتائجهــــا، هــــذا حــــديث متــــواتر وســــبحان اهللا
ًأن احلـــديث املتـــواتر تثبـــت بـــه العقيـــدة فـــضال عـــن : علـــامء املـــسلمني قـــالوا

ًاألحكــام الــرشعية، فهــذا إذ جــاء لينكــر أيــضا األحاديــث املتــواترة هــذه التــي 
ًعــال خــالف إمجــاع املــسلمني وخــرج عــن ســبيل هلــا عالقــة باألخبــار فهــذا ف

ًاملـؤمنني بـنص اآليـة؛ هلـذا أنــا أقطـع سـلفا أنـه حيـنام تــورد لـه آيـات فهـو يريــد 
أنـه مـا مـن آيـة إال وللمـسلمني فيهـا عديـد مـن .. ًأن يطرق عليها ما سمعته آنفا

األقــوال، هــذا هــو اخلــروج عــن اإلســالم باســم اإلســالم، وهــذا أخطــر يشء 
 .هذا الزمان يف عىل املسلمني



 
 

١٨ 
ـــى ممـــن هـــو!  أســـتاذي:مداخلـــة  يف اآلن هـــذه املدرســـة بـــدأت تنتـــرش حت

ًالظــــاهر أقـــــل منـــــه خطــــرا، وال بـــــأس مـــــن التــــسمية كمدرســـــة بمـــــنهج ولـــــيس 
ـــرتايب تـــذكري: يعنـــي.. املقـــصود عـــدة مـــدارس اآلن .. اآلن مدرســـة حـــسن ال

الـساحة عـىل أسـاس هـذا القـول بـدعوى أن لكـل جمتهـد  يف تنتـسب وتعمـل
صيب وأنه يفهـم مـن الكتـاب والـسنة وأهنـا محالـة وجـوه إىل آخـره مـن هـذا ن

ًوهــــذه طبعـــا تـــنقض أنـــه يوجــــد عنـــدنا طريـــق للفهــــم .. الكـــالم، ودعـــوى أنـــه
 ..ًالبحث قليال يف نرتقي: حمدد، لكن يوجد سؤال يعني

قبـــل ذلـــك أريـــد أن أقــــول كلمـــة قاعـــدة هــــل هـــي صـــحيحة أم ال؟ قواعــــد 
  كذلك؟احلديث قواعد عقلية أليس

  فقط عقلية؟:الشيخ
 ..أرشد إليها الشارع أو دل:  يعني:مداخلة
ك:الـشيخ رشعيــة مفهومــة : عقليــة فقــط أو عقليـة رشعيــة، بمعنــى:  أقــول لــ

بالعقل، أو عقليـة طبـق عليهـا الـرشع، هـذه الكلـامت املطاطـة هـي الكلـامت 
 .الربملانات يف السياسية التي تستعمل

مـــن هـــو املقـــدم : ًد مثـــل أن نقـــول مـــثال أنـــا أقـــصد بكلمتـــي قواعـــ:مداخلـــة
ـــــة .. الوصـــــل أم اإلرســـــال.. اجلـــــرح أم التعـــــديل الوقـــــف أم الرفـــــع، ثـــــم مرتب

ًأقصد بالقواعد أيضا عملية احلكم عـىل احلـديث فيهـا قاعـدة وفيهـا : أخرى
 :تنزيل القاعدة عىل النص أو عىل احلديث، فهنا مرتبتان

التنزيــــل، فعمليــــة التنزيــــل ال : القاعــــدة، واملرتبــــة الثانيــــة: املرتبــــة األوىل
 .شك أهنا عقلية



 
 

١٩ 
: أنـا سـألتك ومـا أجبـت، عقليـة بمعنـى!  مـاذا تقـصد عقليـة يـا أخـي:الشيخ

 يفهم النص بالعقل، أو يقدم العقل عىل النص؟
 ..جمال فهم النص يف  أنا اآلن لست:مداخلة
 أنـا.. أنـا كـذا: أنـت قـل.. لست؛ ألن هذا نفـي: ال تقل يل!  يا أخي:الشيخ

ًأسألك وأرجو أن يكون اجلواب إجيابيا ولـيس سـلبيا، ونقطـة نقـف عنـدها ً :
ك لــست ولــست ولــست، ال ال : مـن أســاليب املجــادلني كــام ســمعتم يقــول لــ
هــل يقـدم عنــدما ينـزل الــنص : نـسأل عـن الــسلوب، نريـد إجيابيــات، أنـا أقـول

 العقــل مــاذا هنــا يفعــل؟ هــذا الــذي: الــرشعي عــىل القاعــدة، تقــول اآلن أنــت
 ..تنزيل النص عىل القاعدة.. أريد توضيحه

 ..ًخطأ أنا ال أريد أن أجادل لكن كأين فهمت :مداخلة
 .. أنا أعرف لكن ما وجدت التفاهم:الشيخ

 ..جمال املتن يف  نعم، أنا أقصد اآلن لست:مداخلة
  وبامذا؟:الشيخ

 قـصدي تنزيـل البحـث العقــيل: قواعـد الـسند، يعنـي.. الـسند يف :مداخلـة
 .ملية احلكم عىل السند نفسهعيف 

 . نحن قبل يشء مل نسلم أخي بالبحث العقيل:الشيخ
 . نعم، هذا هو:مداخلة



 
 

٢٠ 
هـذه النقطـة، نحـن ال يوجـد عنـدنا عقـل جمـرد  يف دعنا: ً نعم، فإذا:الشيخ

ال يوجـــد عنـــدنا عقـــل جمـــرد، يوجـــد عنـــدنا ! انتهينـــا مـــن هـــذه النقطـــة يـــا أخـــي
  التعبري؟عقل مطعم بالرشع، توافق معي هبذا

 . ال شك:مداخلة
ويوجــد عنــدنا عقــل غــري مطعــم بالــرشع توافــق عــىل هــذا !  طيــب:الــشيخ
 التعبري؟

 . نعم:مداخلة
 مــن هــذين ًئاعنــدما تقــول العقــل الــسامع يريــد أن يفهــم شــي!  طيــب:الــشيخ
 إما عقل جمرد غري مطعم، أو مطعم بالرشع؟: املعنيني

 .الرشع ال شكالعقل املطعم ب..  العقل اإلسالمي:مداخلة
ًفــــإذا اآلن رأيــــت كيــــف حتديــــد الكلــــامت تــــساعد عــــىل !  ممتــــاز:الــــشيخ

 التفاهم، اآلن أعد سؤالك؟
قواعــد علــم احلــديث .. العقــل..  ســؤايل مبنــي عــىل تقريــر هــذه:مداخلــة

 ..كقواعد هي قواعد عقلية العقل الذي
 .طعمة بالرشعُ نعم، عقلية م:الشيخ
 . نعم:مداخلة
 . ليس عقل جمرد:الشيخ

 . نعم، صحيحة هذه الكلمة:مداخلة



 
 

٢١ 
ك وإال كيــف تفهــم األحكــام الــرشعية بــدون أن ال :الــشيخ  صــحيح بــال شــ

ـــأيت ســـؤال هـــل العقـــل تـــابع الـــرشع أم : يـــستعمل اإلنـــسان عقلـــه، لكـــن هنـــا ي
 الرشع تابع للعقل؟

 . هو هذا ليس البحث:مداخلة
 نعــــم، لــــيس البحــــث لكــــن ســــؤال، اجعلهــــا مجلــــة معرتضــــة ولــــو :الــــشيخ

 هل العقل تابع للرشع أو الرشع تابع للعقل؟.. التط
إن صــــح النقــــل وشــــهد .. ً طبعــــا العقــــل تــــابع للــــرشع بالنــــسبة يل:مداخلــــة

 ..العقل
 ..ً امض إذا:الشيخ

ًقواعـد علـم احلـديث حتديـدا،  يف  لكن أنا جمـال بحثـي بالـذات:مداخلة
 ..احلكم عىل احلديث قضية عقلية يف ثم عملية استخدام هذه القواعد

تلـــك الـــساعة هكـــذا فهمـــت وعـــدت  يف  انظـــر أنـــت تقـــول ألننـــي:الـــشيخ
رجعــت تقــول : اآلن.. ال، أنــا ال أحكــي عــن املــتن أتكلــم عــن الــسند: تقــول

 .عن املتن متن احلديث
 ..أنت اآلن:  ال ال، عىل السند، يعني:مداخلة
 ..احلديث متن احلديث:  لكن اآلن قلت:الشيخ

عنــدما خيتلــف ابــن حجــر : ثــال آيت هبــابم.. ً أقــصد الــسند عفــوا:مداخلــة
 ..احلكم عىل حديث يف رمحه اهللا
 ..:حسن، الثالث يقول.. . بأنه صحيح أو:الشيخ



 
 

٢٢ 
  هل توفر الرشط أم مل يتوفر يعني؟:مداخلة
 . صحيح:الشيخ

ــــا عــــىل هــــذه القــــضية وضــــمن هــــذه القواعــــد :  اآلن:مداخلــــة مــــا دام اتفقن
إذا .. املــــــتن يعنــــــي اآلن يف خلاآلن نــــــأيت للمرتبــــــة املتقدمــــــة ونــــــد.. كلهــــــا

ًاســتغرب متنـــا صـــح ســـندا يعنـــي.. اســتغرب العقـــل حتـــى العقـــل اإلســـالمي ً :
ضــوابط .. عــىل أســاس ضــوابط علــم احلــديث التــي هــي العقــل حكــم عليهــا

يشء بـدليل أنـه حتــى  يف الـسند، وحتـى أكـون دقيـق، وهــذا االسـتغراب لـيس
 .السلف استهجنوا مثل هذه القضايا

 .نعم موجود :الشيخ
ســـيحون «: مثـــل حـــديث: ً وهـــذا الكـــالم للخطيـــب وغـــريه، مـــثال:مداخلـــة

 )٢(»ينبعــان مــن اجلنــة«: روايــة يف  أو )١(»وجيحــون والنيــل والفــرات مــن اجلنــة
ــث ضــوابط الــسند صــحيحة وحكــم العلــامء عليهــا  ك أهنــا مــن حي هــذه ال شــ

 .بالصحة
 . نعم:الشيخ

إلســالمي يــرى أن حتــى العقــل ا..  لكــن مــن حيــث املــتن العقــل:مداخلــة
أنـا : الواقع اليقيني ال ينطبق عـىل الـنص، وعنـدما يبحـث فيهـا ال يكـون بحثـه

 ما حدود العقل؟: السؤال.. قدمت العقل عىل النص أم ال؟ مثل هذا يعني
                                                

 ).٢٢٩-١/١/٢٢٧( الصحيحية )١(
 .»ينبعان«:  مل أقف عىل احلديث بلفظ)٢(



 
 

٢٣ 
 اســمح يل؛ ألنــك قلـــت الواقــع اليقينــي ينكـــر هــذا الــنص الثابـــت :الــشيخ

 ًفهمت صوابا؟.. أليس كذلك.. ًإسنادا
 . نعم:مداخلة
الواقع اليقينـي هـل العقـل يـشهد بـصحة : أنا أقول لك اآلن!  طيب:الشيخ

 هذا الكالم؟
 .ظني ويف اعتقادي يف  نعم:مداخلة
باعتقـــادك أنـــت أو باعتقـــاد كـــل مـــن يـــسمع هـــذا : تقـــول!  ال بـــأس:الـــشيخ
 النص؟

 واهللا أظـن كــل مـن يــسمع هـذا الـنص يــرى بـأن الواقــع حييـل هــذا :مداخلـة
 .النص

 .ال: أمامك واحد يقول: يك ما رأ:الشيخ
 . الذي هو أنت:مداخلة
 . الذي هو أنا:الشيخ

 . نسمع منك:مداخلة
ًأنـت تـدعي دعـوى الواقـع، هـل أنـت أحطـت علـام : اآلن!  ال بأس:الشيخ

هـل هـذا الواقـع : قلهـا رصاحـة.. ًبالواقع؟ قلها رصاحة وال تنعدي من غـريك
جـدل  يف لكـن ال تـدخلناال، أنـت حـر، : نعـم، قـل: ًأنت أحطت به علام؟ قـل

 ..قل ما يمليه عليك عقلك.. قل ما تشاء.. ونقاش



 
 

٢٤ 
 .ً الواقع مل أحط به علام أنا بذايت:مداخلة
 هـــو أنـــت البحـــث معـــك اآلن، ويمكـــن ينقـــل البحـــث إىل جـــارك :الـــشيخ
 .باجلنب

 ..لكن أنا أجبتك. .:مداخلة
ًأجبـــــت بأنـــــك مـــــا أحطـــــت هبـــــذا الواقـــــع علـــــام، ألـــــيس !  ال بـــــأس:الـــــشيخ

اآلن لـــــك جمـــــال للكـــــالم لكـــــن بـــــرشط حـــــول هـــــذا الـــــذي ! ذلك؟ طيـــــبكـــــ
 اعرتفت به ال حول احليدة عنه والدوبلة حول هذا؟

 . نعم:مداخلة
 ! فأنا لست بحاجة إليه ما رأيك؟:الشيخ

 .تفضل..  كام تريد:مداخلة
 . ال، هل ترى أنه يفيدين رشحك:الشيخ

 .تنياآلن أريد أقول مجلة هكذا بني معرتض:  يعني:مداخلة
 . تفضل:الشيخ

ــــا :مداخلــــة ً لــــك احلــــق أن تلزمنــــي أنــــه أجبنــــي بكــــذا أو بكــــذا لكــــن أحيان
 .عليه بعض التفسري السؤال يلزم

ك!  ال بــأس يــا أخــي:الــشيخ اآلن أنــت ال تؤاخــذين ستــضيع .. أنــا مــا منعتــ
 ،يشء مــا اختلفنــا فيــه، لكــن قبــل أن تــرشح هــل هــذا الــرشح يفيــدين يف وقتنــا



 
 

٢٥ 
يثبتـه مـن جوابـك املـوجز املختـرص كـام أريـد أنـا جيـوز بحيث أنه هذا الذي 

 أن يتغري عندي فهمك للموضوع؟
 . نعم:مداخلة
ارشح، لكـــن أنـــا ســـأقول لـــك .. خـــذ بـــساط أمحـــدي:  أقـــول لـــك:الـــشيخ

 .تناقض، تفضل يف  وإال ستقعراوحمكانك : ًسلفا
ــــــى أنتهــــــي مــــــن :  أول يشء:مداخلــــــة ــــــك حت ــــــت أن أجيب ــــــذايت أحبب ــــــا ب أن

أنــا : ًمل أحــط بــه علــام أنــا بنفــيس، لكــن النــاس، يعنــي: لــكاملوضــوع أقــول 
بــام يتــوفر .. ًوصــلني هــذا العلــم عــن طريــق النــاس متــواتر يعنــي نقــال عــىل أن

عنــــدي بالنتيجــــة إحاطـــــة بــــالواقع أن النيــــل والفـــــرات ال ينبعــــان مــــن اجلنـــــة، 
جبــال .. .ًينبعــان مــن بحــرية فيكتوريــا أو النيــل عفــوا فقــط والفــرات ينبــع مــن

 ..ينبعان من األرض، فالذين بحثوا: ًا أو غريها، فإذاتركي
 . وأنا أشهد معك:الشيخ

 ..أنا أحيط هبذا الواقع من حيث املآل: ًإذا!  انتهى:مداخلة
 .. ال، ليس من حيث املآل:الشيخ

 . املآل النتيجة:مداخلة
 .النهاية بينام هو ابتداء:  كيف املآل معناه:الشيخ

ًيقن بــأن النيــل ال ينبــع مــن اجلنــة، والواقــع يقينــا أننــي متــ:  النتيجــة:مداخلــة
 .حيكم هبذا، وهذه التي أدعي أنا أن الكل يتفق معي عليها

َصدق من قال:  مجيل، أنا أعتقد:الشيخ  مكانك راوح، أبني؟: َ



 
 

٢٦ 
 . تفضل، أنا أتعلم أكثر من أن أناقش:مداخلة
 ؟أنا ماذا أقول؟ له حق أن يعرتض عيل! اهللا هيديك!  طيب:الشيخ

 ..ً طبعا يل حق:مداخلة
ـــك جمـــادال لكـــن :  أنـــا أســـري معـــك وأردت أن أقـــول:الـــشيخ ًأنـــا مـــا اعتربت

 .ذلك فال ختف يف ًعلمتك مناقشا وال ضري
 ..يشء أخاف عليه، أنا جاهز يف ً اهللا جيزيك اهللا خريا، ما:مداخلة
ـــك مثـــاال اآلن أرمـــي فيـــه عـــصفورين بحجـــر :الـــشيخ ً اســـمح يل أرضب ل

ًن النـاس اليـوم يظنـون بـسبب ضـيق أفقهـم العلمـي أوال وأعنـي كثري م: واحد
ًالـــرشع، وضــيق أفقهـــم العقـــيل ثانيــا أن العلـــم الــرشعي يـــصطدم مـــع : بــالعلم
العقــــل أيــــن مركــــزه أيف : لــــو ســــألت األطبــــاء اليــــوم: ، مثالــــهاجلريبــــيالعلــــم 

بيــة أنــه إذا يالــرأس وســيأتوك بأمثلــة جتر يف الــصدر؟ ألجــابوك يف الــرأس أم
الـدماغ بمعطـل مـا انتهـى اإلنـسان ال يعقـل صـحيح هـذا الكـالم أو ال؟ تعطل 

ــث قــال: ًإذا ﴿: العقــل مركــزه الــرأس وهــذا خيــالف القــرآن الكــريم حي
﴾ ) أم هلـم :  مـا قـال)٤٦:احلـج

ًل وهــــذه أيـــــضا تنبيــــه عـــــىل املـــــايش أنــــا ال أقـــــو: ًرؤوس ال يعقلــــون هبـــــا، إذا
أنــا بــصفتي مــسلم أعتقــد بــام قــال : الــصواب.. كمــسلم؛ ألن هــذا تعبــري خطــأ

َأم هلــــــم قلــــــوب يعقلــــــون هبــــــا-اهللا  ِْ َ ُ ُ ُِ ْ َ ٌ ُ ــــــه-َ ــــــسالم بقول ــــــه ال ــــــك علي  يف  وأكــــــد ذل
اجلـــسد مـــضغة إذا صـــلحت صـــلح اجلـــسد كلـــه وإذا  يف إال وإن«: احلـــديث



 
 

٢٧ 
ً ثـــم قـــال تعـــاىل مؤكـــدا لآليـــة  )١(»لـــبفـــسدت فـــسد اجلـــسد كلـــه أال وهـــي الق

﴿: الـــسابقة
﴾)٤٦:احلج(. 
الـــرأس  يف أن العقـــل: مـــن الناحيـــة الـــرشعية النقليـــة ال جمـــال لنقـــول: ًإذا

 بت إلخواننــالكــن العلــم يقــول غــري هــذا، فــرض! القلــب، طيــب يف وإنــام هــو
عنـدنا مــاء : دمـشق أكثـر مـن مـرة املثـل التـايل ويمكـن أن تفهمـوه بـسهولةيف 

كهــــذا املــــاء املمــــدود باملواســــري إىل أكثــــر البلــــدة هــــذه لكــــن هــــذه منابعهــــا 
دمـشق مـاء اسـمه مـاء الفيجـة  يف عنـدنا.. نواضـخ آليـة كـام تعلمـون.. خمتلفة

: املهـم.. ثـني كيلـو مـرتوالفيجة قرية تبعد عن دمـشق مـا أدري عـرشين أو ثال
ًاملــاء هنــاك ينبــع مــن عــني فــسحبوا هــذا املــاء مــن ثالثــني كيلــو مــرت تقريبــا إىل 
رؤوس اجلبـــــال ومنهـــــا جبـــــل قاســـــيون الـــــذي تـــــسمعوا بـــــه، ثـــــم نزلـــــوا هبـــــذه 
املواسري إىل وسط دمشق، لكـن الطريقـة الفنيـة لـسحب هـذا املـاء ال يمكـن 

يجـــة إىل دمــــشق ال بـــد مــــن ســـحبه بمواســـري كلهــــا ســـحبة واحــــة مـــن عــــني الف
جبــل قاســيون عــدة مراكــز أحــواض  يف ًمراكــز، وفعــال يوجــد: أحـواض يعنــي

ًمتـــــأل باملـــــاء ثـــــم تـــــرصف منهـــــا هبـــــذه املواســـــري، فلـــــو أن حوضـــــا مـــــن هـــــذه 
الــــذي ال يعــــرف هــــذه احلقيقــــة .. األحــــواض رضب ينقطــــع املــــاء عــــن البلــــد

تـى هـذا املـاء؟ مـن مـن أيـن أ: العلمية أن هذا املاء نابع من الفيجـة يقـول لـك
ال، مــــن :  لكــــن الـــذي يعلـــم أكثــــر مـــن علـــم األول يقــــول لـــك،احلـــوض هـــذا

                                                
 ).٤١٧٨رقم(ومسلم ) ٥٢رقم( البخاري )١(



 
 

٢٨ 
احلــوض الــذي قبلــه وقبلــه وقبلــه وبعــد ذلــك يــصل العلــم البــرشي إىل عــني 

 ..الفيجة
 إن الفرات والنيل ينبعـان مـن أرايض معروفـة، وأنـا أقـول :اآلن أنت قلت

ــــه يــــا تــــرى مــــن الن احيــــة اإليامنيــــة أال بقولــــك، اجلــــواب املرجــــوح عنــــدي أن
يمكـــن أنـــه يكـــون هنـــاك مـــدد مـــن الـــسامء مـــن اجلنـــة مـــن هـــذا املـــاء العـــذب 
ًالفــرات يمــد املنبــع الـــذي وصــل إليــه العقــل البـــرشي، أال يمكــن إيامنيــا أنـــه 
ًيكــون هنــاك اتــصال مــن الــسامء بــاألرض فيكــون هــذا املــاء الــذي نــراه نابعــا 

ًمــن األرض طبعــا النيــل مــثال ا مــن مــرص أو الــسودان وهــذا تبــع الفــرات، هــذ وً
 هنـــاك اتـــصال ًمـــن أيـــن، مـــن العـــراق، أال يمكـــن إيامنيـــا أال يمكـــن إنـــه يكـــون

 ؟بالسامء وال ال يمكن
 .لكن ليس هذا يعني. ً إيامنيا ممكن:امللقي

 ال هـــــذا هــــو البحـــــث هــــو هـــــذا، اآلن ألــــيس مـــــن رشوط اإليـــــامن :الــــشيخ
﴿: الـــصحيح وأول مـــا قـــال اهللا

﴾)٢،  ١:البقرة(من هم ، :﴿﴾)إذا جاءنـا خـرب )٣:البقرة ،
يتحــدث عــن أمــر غيبــي ال مــساغ وال جمــال للعقــل أن ينفــذ إليــه، ألــيس هــذا 

 من اإليامن؟
 .بىل:  كجواب عام:امللقي
 . طيب:الشيخ
 .ني إجابة عامة يع:امللقي



 
 

٢٩ 
ك:الــشيخ ًفلنقــل خــاص بــدنا جوابــا . عــام:  ومــاذا وراء هــذا الــتحفظ بقولــ

 .ًخاصا
  قــــضية أنــــه يــــؤمن أو ال يــــؤمن يعنـــــي،  يف ً هــــو أوال البحــــث لــــيس:امللقــــي

 البحث علمي
  كيف؟ كيف؟:الشيخ
 . مفروغ منه:امللقي
ال،يا أخي ملا بيكون مفروغ منه يا أخـي مـا بيجـي الـسؤال الـسابق :الشيخ

 .ًأبدا
 . ال يأيت:مللقيا

  نعم؟:الشيخ
 . يأيت السؤال السابق:امللقي
 . تفضل:الشيخ
 .هذا سلف يعني يف  ويل:امللقي
ك، أو .  مــا بيهمنــي:الــشيخ ك ســلف بيكــون غلطــان مثــل حكايتــ إن كــان لــ

 .ًمصيبا مثل حكايتي
 . ال القضية حتتاج لبحث:امللقي
 . ونحن اآلن ماذا نفعل:الشيخ
 . نبحث:امللقي



 
 

٣٠ 
 .اه ه:الشيخ

ً إذا املرتبـة التـي نبحـث فيهـا ليـست هـي املرتبـة اإليامنيـة، املرتبــة :امللقـي
 .البحث يعني أنه هي متفق عليها

  أيش هو؟:الشيخ
ً إنـه قـضية إنـه ممكـن إيامنيـا أن يكـون النيـل يمكـن أن يكـون النيـل :امللقي

 ً فعـال مـاؤه مـن اجلنـة،-سـبحانه وتعـاىل-يعني بطريقـة معينـة إعجـاز مـن اهللا 
 .هذه القضية يمكن ال جيادل فيها أحد

  طيب، هل احلديث خيالف هذه القضية؟:الشيخ
ِّأفصل أنا أريد اآلن أن :امللقي ُ. 
 . ال:الشيخ
 .ً ال خيالفها إيامنيا:امللقي
 إمـــا :صل إىلنـــ طيـــب يـــا أخـــي بـــارك اهللا فيـــك، هكـــذا يمكـــن أن :الـــشيخ
احلــــديث أال يمكــــن اآلن هــــذا .  وإمــــا أن يظــــل كــــل إنــــسان عنــــد رأيــــه،اتفــــاق

 محله عىل هذه الناحية اإليامنية؟
 . يمكن محله:امللقي
 . ملاذا ال نفعل:الشيخ
 . ألنه األمور ال تبحث هكذا، ألهنا قضية:امللقي



 
 

٣١ 
مـــاذا تعنـــي .  ال تتعبنـــي اهللا يـــرىض عليـــك، ال تقــول يل أن األمـــور:الــشيخ

 .هبذا اجلمع اخلطري
 . مايش:امللقي
ن نبحـــث اآلن حــــديث نبـــوي باعرتافــــك أنــــه  مــــا هـــي األمــــور؟ نحــــ:الـــشيخ

عنـــــدنا أمـــــور اآلن، عنـــــدنا هـــــذا األمـــــر هـــــذا  يف حـــــديث صـــــحيح إســـــناده مـــــا
هــــذا الــــصدد فلـــامذا نوســــع الــــدائرة بنقــــول أمــــور هــــذا  يف احلـــديث، مــــا زلنــــا
 .]فيه[بيخرجنا عام نحن 

ًعنـــدي مقـــدمات يعنـــي تـــدفعني إىل التوقـــف والبحـــث متامـــا  يف :امللقـــي
 ....علل، أنت عندماال يف كام حيصل

 .... يا أخي أنا مو بحثت معك:الشيخ
 . يا سيدي أنا برضب مثل يعني:امللقي
 . نعم:الشيخ
مـتن احلـديث لقـضية  يف  يعني قد يصح السند ثم يتوقـف الباحـث:امللقي

 .أليس كذلك. تطرأ
 !هذا؟ يف  أنا خالفتك:الشيخ
 . . ال أنا أجيبك يعني أجيبك:امللقي
يـــا أخـــي بـــس مــا خالفتـــك أنـــا مـــايش معـــك عـــىل هـــذا  هـــو كـــذلك :الــشيخ
 .األساس



 
 

٣٢ 
هــــذا احلــــديث  يف ً إذا أنــــا اآلن، صــــح ســــند هــــذا احلــــديث، لكــــن:امللقــــي

 .قضية تدفعني إىل التوقف
 . نعم:الشيخ
 . ليس ألين ال أؤمن بأن هناك إمكانية:امللقي
 .ً رجعت إىل ليس، يا أخي أنا ما ادعيت أنك لست مؤمنا:الشيخ
 . أجيب يا شيخي، اهللا جيزيكم اخلري يعني أنا:امللقي
 ..تقول عن نفسك إنه أنت لست  ليش عم:الشيخ
ــــا ال أرى إنــــه اآلن أنــــت يعنــــي  يف  لــــيس هــــذا هــــو، يعنــــي:امللقــــي ظنــــي أن

 .خرجت عن املوضوع
 . خري:الشيخ

 يعنــــي مــــا هــــي ،فهــــم يف حــــدود العقــــل:  أنــــا أقــــول اآلن باختــــصار:امللقـــي
 .الضوابط العقيلة أنه قد خيطئ النقلحدود العقل مع صحة النقل، 

 . الراوي:مداخلة
 . الراوي يعني، نفسه الراوي:امللقي
هـاه شـو . أنـا بقلـك قـد خيطـئ. حاجة هلا الـرشح كلـه يف  يا أخي ما:الشيخ

 .بدنا وراها، لكن نريد أن نصل أخطأ أم ما أخطأ
 . نعم، كيف أعرف أنه أخطأ:امللقي
 .ًويل له بوجه من الوجوه إطالقاً ملا بيخالف أمرا ال تأ:الشيخ



 
 

٣٣ 
  إذا أنا :امللقي
ك مــن أن جتــزم أن أحــد هــؤالء :الــشيخ ك وجهــا يمنعــ ًفأنــا اآلن عــم أقــدم لــ
 .أخطأ

االخـتالف  يف والتوفيـقمقـدمات اجلمـع  يف مقدمات يف  مجيل،:امللقي
 .ًجيب أن يكون سائغا

  يكون؟:الشيخ
 . سائغ اجلمع:امللقي
 .السياغة هذه إيه ونحن خرجنا عن :الشيخ
: بحــــث أي أمــــر نــــأيت ونقــــول يف  قــــضية اإلمكانيــــة ممكــــن نحــــن:امللقــــي

 . يفعل هذا، بىل ممكن، انتهى األمر-عز وجل-ًأليس ممكنا أن اهللا 
 إيه لكن ال ما انتهى األمر؛ ألننـا نقـول مـع إمكـان اهللا بأنـه يـستطيع :الشيخ

نقـف عنـد حـدود : أن يفعـل كـذا أنـه فعـل كـذا، مـا نـستطيع نقـول هكـذا، نقـول
ًهـل اهللا قـادر أن خيلـق إنـسانا : ًاإلمكـان، اهللا قـادر عـىل كـل يشء، يعنـي مـثال

اهللا عـــىل : لــه رأســان؟ لـــه ذنــب كـــالقرد وهــو يـــتكلم مثــل اإلنـــسان؟ اجلــواب
ًهـل خلـق اهللا إنـسانا : البحـث. كل يشء قدير، لكـن البحـث لـيس هكـذا اآلن

 له رأسان؟
 .وهأي. هذا البحث، جيد..  نعم:امللقي
 أنت علمت؟. ال أعلم: ً خلق إنسانا له رأسان؟ أنا أقول:الشيخ
 . ال ال أعلم، ما أعلم:امللقي



 
 

٣٤ 
ًعقـــال رشعيــــا يمكـــن رب العـــاملني أن خيلــــق : ً هههـــه فــــإذا نقـــول:الـــشيخ ً

ًإنــسانا لــه رأســان، وأن خيلــق إنــسانا لــه ذنبــان بــدل ذنــب واحــد هــذا ممكــن . ً
 د علمنا، صح؟حدو يف لكن هل هذا وقع، اجلواب ما وقع

 . نعم:امللقي
ــف بتقــول انتــه هــذا خرجنــا عــن :الــشيخ  طيــب، اآلن شــوف املوضــوع كي

صــلب املوضــوع، هــل اهللا قــادر عــىل أن يمــد النهــرين  يف املوضــوع ونحــن
 بنهر من اجلنة من السامء إىل األرض أم عاجز؟

 . قادر:امللقي
 .ال أدري:  قادر، طيب، يا ترى فعل أو ما فعل؟ قل:الشيخ

 . هذا البحث:لقيامل
 .ال أدري:  قل:الشيخ
 . ال أدري:امللقي
ً هــه طيــب احنــا قلنــا خلــق إنــسانا لــه ذنبــان، قــادر عــىل كــل يشء، :الــشيخ

اآلن موضــوعنا حــول إنـــه هــل اهللا قــادر عــىل أن ينـــزل . طيــب. لكــن ال أدري
ًمـــن الـــسامء مـــاء وال أعنـــي املطـــر، وإنـــام مـــن فـــوق الـــسامء مـــن اجلنـــة فيمـــد 

 النيل قادر أم ال؟الفرات و
 . قادر:امللقي
ك أم ال؟ . قــادر:  مــن بـاب أوىل أن نقــول:الـشيخ طيـب، تــرى هـل فعــل ذلــ

هنا يظهر بقى اإليامن، العلم الطبيعي اجلغـرايف الفلكـي ينكـر هـذه احلقيقـة 



 
 

٣٥ 
 شـو رأيـك؟ ينكـر )٣:امللك(﴾﴿الرشعية؛ ألنه هو ينكر 

 يقة وال ال؟العلم هذه احلق
 . ما أعلم:امللقي
 . هاه:الشيخ
 .ال أعلم: امللقي
 . شو ال تعلم:الشيخ
 .ال أعرف أهنم ينكرون: امللقي
 . ال ينكرها كيف ما ينكروها:الشيخ
  هههه:مداخلة
 . اسمح يل:الشيخ
ًأضفت يل علام جديدا: امللقي ً. 
 .  اسمح يل:الشيخ
 .نعم: امللقي
 علم هبذه احلقيقة؟ هل يعرتف، هل يعرتف ال:الشيخ

 . . يعني هو حسب ما:مداخلة
 ال يــدري، يــا أخــي هــل يعــرتف العلــم بــيشء اســمه ســامء عنــدنا، :الــشيخ
 الرشع؟ يف العلم هو السامء يف هل السامء



 
 

٣٦ 
 .. ليس كذلك:مداخلة
ً طيــب، إذا َ شــو موقفنــا نحــن املــسلمني هــل نــؤمن بــسبع ســموات :الــشيخ

 بىل نؤمن، صح؟: ًطباقا؟ ستقول
 .ًقطعا: يامللق

ً طيــب، شــو الفــرق اآلن بــني أن تــؤمن بــسبع ســموات طباقــا اتباعــا :الــشيخ ً
ًلـــنص قـــرآين، والعلـــم ال يعلـــم شـــيئا مـــن هـــذه احلقيقـــة الـــرشعية إطالقـــا مـــا . ً

ًالفـــرق بـــني هـــذه احلقيقـــة الـــرشعية التـــي ال يعرفهـــا العلـــم، وأقـــول عـــودا إىل 
 .ال يعقلها العقل: أصل بحثك
 .فرق: امللقي
قـادر ربنـا عـىل كـذا وكـذا، : اآلن وصـلنا إىل التـساؤل. طول بالك :الشيخ

نعم، قادر إنه يمد النيل والفـرات بـامء مـن اجلنـة؛ قـادر، تـرى هـل وقـع هـذا؟ 
 ما هو طريق معرفة وقع أم مل يقع؟

 .اخلرب: امللقي
 ٌ اخلرب، هذا خرب؟:الشيخ
 .بىل: امللقي
 . طيب، وصح عىل طريقة تصحيح األخبار:الشيخ
 .صح: قياملل

 . ً إذا شو الزم يكون موقفنا:الشيخ



 
 

٣٧ 
 .نعم: امللقي
 .)٦٥:النساء(﴾﴿ :الشيخ
 يف: امللقي
 .... عىل أنه، اسمح يل:الشيخ
 .نعم: امللقي
 ...ً أظن أنه غاب عن ظنك أنه أنا اآلن عم أبحث بحثا قدمته:الشيخ

 ... مرجوح:مداخلة
حـــث مرجـــوح، شـــايف، ملـــاذا؟ هـــو بـــس  أحـــسنت، قـــدمت أنـــه ب:الـــشيخ

خمــي  يف  حـديث مـا دخـلممـشان توسـيع أفقنـا نحن،مــا نجـي كلـام نقـف أمــا
ًيال انسفه نسفا َّ َ. 

 ...:مداخلة
احلــــديث أن النيـــل والفــــرات  يف هـــل:  ال، لكــــن أنـــا اآلن جــــوايب:الـــشيخ
 ينبعان؟

 .ينبعان: فيه أظن لفظ نعم: امللقي
لــصحيح؟ أنــا الــيل باستحــرضه  وصــحيح كــام قلــت أنــت بالــسند ا:الــشيخ

 .اآلن، اليل باستحرضه أنه الفرات والنيل من اجلنة
 لكن حديث . هذا حديث مسلم: امللقي



 
 

٣٨ 
ك الــيل باستحــرضه اآلن:الــشيخ َبيجــوز أنــت تكــون .  معلــيش أنــا عــم أقلــ

 ينبعان؟: لفظة يف :حديث عهد، ولذلك عم سألك
 .نعم: امللقي
 . كويس، وهاي عىل مسؤوليتك بقى:الشيخ
 .نعم: امللقي
 ً كويس، هذه الزيادة صحيحة سندا عندك؟:الشيخ
 .نعم صحيحة: امللقي
ـــــه كـــــامن مجلـــــة معرتضـــــة، كثـــــري مـــــن :الـــــشيخ  طيـــــب، شـــــوف هـــــالال هون

الـــــصحيحني يزيـــــد بعـــــضها عـــــىل بعـــــض، فهونـــــه بقـــــى  يف األحاديـــــث تـــــأيت
اإلنــسان ملــا بــده يبحــث مثــل هــذا البحــث بــده جيــري بحــث علمــي حــديثي 

ك، ممكــن تكــون كلمــة ينبعــان شــاذةًدقيــق جــدا،   أنــا هــذا مــا فعلتــه لكــن أنبهــ
ـــق احلـــديث، حينئـــذ هالزيـــادة هـــي مـــا تكـــون صـــحيحةيف  فـــإذا فرضـــنا . ٍطري

ًاآلن أنه زيد من الناس وهـو علـيم وقـدير بعلـم احلـديث أجـرى حتقيقـا هـون 
. أنــه هــذه الزيــادة صــحيحة: األوىل: هلــذا احلــديث فتبــني لــه احلقيقــة التاليــة

ـــــا أقـــــول لـــــك -ًأيـــــضا-أن أهـــــل العلـــــم يعرتفـــــون بـــــصحتها : رىواألخـــــ ، فأن
آه، . ًقـــويل الـــسابق يـــصبح عنـــدي راجحـــا يف ًالـــذي كـــان مرجوحـــا: حينـــذاك

ألنــه أنــا . ينبعــان: ًلكــن لــيش قلــت أنــا مرجوحــا، ألنــه ذهنــي خــايل عــن كلمــة
 هكـــذا أحفظـــه، فـــإن صـــح »الفـــرات والنيـــل مــن اجلنـــة«: حــافظ احلـــديث أنـــه
ٍ احلـــديثي إنـــه لفـــظ احلـــديث هكـــذا حينئـــذ اجلـــواب ســـهل بالبحـــث العلمـــي

ًجدا، لكن كام تـرى هـذا قـائم عـىل مـاذا، عـىل مقدمـة وهـي أنـه ينبعـان ثبتـت 



 
 

٣٩ 
أنه مرجوحة يعني شـاذة، أمـا إذا ثبتـت أهنـا صـحيحة، فـاجلواب األول الـذي 
ًقلـــــت إنـــــه مرجـــــوح هـــــو الـــــراجح، أمـــــا إذا مل يثبـــــت فـــــاجلواب ســـــهل جـــــدا، 

 .لهام، أصلهام من اجلنةفاملعنى حينذاك أص
 .أحد كتبك يعني يف انته هذا أظن اليل أجبته: امللقي
بعــض  يف نرجــع، وإذا كــان هــذا جــوايب.  معلــيش، مــا بيهمنــا هــذا:الــشيخ

ك أنــه أنــا أحــد شــيئني . ينبعــان: يــا أنــه أنــا مــاين منتبــه للفظــة: كتبــي، فمعنــى ذلــ
ًي رأيـا اآلن، لكـن بنــاء أو أنـه منتبـه هلـا ومبـني ضـعفها أو شـذوذها، أنـا ال أعطـ ً

ك إنــه هــذا أنــا تبنيتــه ٍبعــض الكتــب حينئــذ تــصبح املــسألة هــذه،  يف عــىل قولــ
ك إنــسان-عليــه الــسالم-كمــسألة آدم  . أصــل اإلنــسان مــن اجلنــة: ، لــو قــال لــ

مـــا فيـــه يشء، اإلنـــسان مـــن اجلنـــة أي أصـــله، أي أبـــوه آدم مـــن اجلنـــة، فتبقـــى 
طــاف مــن هــذا البحــث كلــه هــو مــا ًاملــسألة واضــحة جــدا، خالصــة وهنايــة امل

ال، : ًقلــت ابتــداء جــواب صــحيح. هــل أنــت أحطــت بــالواقع: ًقلــت لــك آنفــا
وجيب أن يرص عىل هذا اجلواب املـسلم؛ ملـاذا؟ ألنـه أولـه يـا أخـي الواقـع 

 .اجلغرايف أو الفوتغرايف وال أيش
 . اجلغرايف:مداخلة
أن حييطـــوا بـــه  اجلغـــرايف آه، الواقـــع اجلغـــرايف ال يمكـــن للنـــاس :الـــشيخ

هــذا ينفـــذ بنــا إىل قـــصة ســد ذي القـــرنني، وأنــه مـــن عالمــات الـــساعة  وًعلــام،
 القرآن والسنة أنه حتى إذا أيش؟ يف املنصوص عليها

 .)٩٦:الكهف (﴾﴿ :مداخلة



 
 

٤٠ 
ا الــسد؟،  إىل آخــره، وينـه هـذ)٩٦:الكهــف(﴾﴿ أي نعـم :الـشيخ

هــذا : نحــن نقــول. ًالــصني مــثال إىل آخــره يف هــذا الــسد: بعــض النــاس قــالوا
ــذاريات(﴾﴿اخلــرب صــحيح،  ، لكــن لــيس مــن )٢٣:ال

الرضوري كأمة يأجوج ومـأجوج أن يكـون الكفـار أحـاطوا بمعرفـة جغرافيـة 
، وبخاصـة )٨٥:اإلسـراء (﴾﴿األرض بكـل تفاصـيلها، 

األرض، فـــام بالــك إذا كـــان أمــر إلـــه عالقــة بالـــسموات، مــا بالـــك لـــه  يف هــذا
يـا أخـي . هـذا احلـديث مـش معقـول: عالقة باجلنة، ال جمال للعقل أن يقول

املاديــــات وهــــو  يف معقـــول ومائــــة معقــــول، ليــــه؛ ألن العلـــم املــــادي يبحــــث
ة بـام وراء املـادة، صــحيح وال ال؟ طيـب، احلــديث يعـرتف أنـه لــيس لـه عالقــ

 يف هــذا اآلن، ســؤال علمــي رشعــي وعلمــي جغــرايف، هــذا احلــديث يبحــث
 .املادة أم فيام وراء املادة

 .املحسوس يف .املادة يف هذا احلديث يبحث: امللقي
 . ال:الشيخ

 . فيام وراء املادة:مداخلة
 . فيام وراء املادة:الشيخ
 .ين هو، هوأو هو جزأ: امللقي
 . كيف جزأين:الشيخ
 .يعني فيه جزء: امللقي
  ال ال بيهمنا اجلزء:الشيخ



 
 

٤١ 
 .اجلزء من اجلنة... .:مداخلة
  هه أيوه، بيهمنا :الشيخ
 .ما وراء، ما وراء: امللقي
ك، هــذا تعــرف أنتــه مــو موضــوع البحــث، كــون النيــل :الــشيخ  بــارك اهللا فيــ
هنـــا . مـــن اجلنـــة: لبحـــثاألرض، مـــو هـــذا موضـــوع البحـــث، ا يف والفـــرات

 صح وال ال؟. اإلشكال جاء
 .لكنه يتعلق بيشء حمسوس، بيشء مادي: امللقي
 . بيشء مادي:مداخلة
شــيخ خــذنا بلطفــك أنــا بــدي بــدنا نفهــم، احلــديث يتعلــق بــيشء : امللقــي
 .حمسوس
البـدهيات، احلـديث  يف بـدك تبحـث.  سـاحمك اهللا، سـاحمك اهللا:الشيخ

 .كام قلت قسامن
 .ايشم: امللقي
 ، هــذا داخــل»مــن اجلنــة«:  نحنــا بيهمنــا أحــد القــسمني، وهــو قولــه:الــشيخ

 املادة وال ما وراء املادة؟يف 
 .هذا وراء املادة: امللقي

 . بس:الشيخ
 .ال مش بس. لكنه: امللقي



 
 

٤٢ 
 . طيب، لكنه أيش، لكنه أيش:الشيخ
 .لكنه يتعلق بالواقع باملحسوس: امللقي
 و  يا أخي الواقع الواقع ه:الشيخ

احلجـــــر األســـــود مـــــن : -عليـــــه الـــــسالم- عـــــىل غـــــرار قولـــــه :مـــــداخل آخـــــر
 ...اجلنة

األرض املاديـــــة التـــــي  يف  أي نعـــــم، الواقــــع أنـــــه النيـــــل والفــــرات:الــــشيخ
ينبــع مــن اجلنــة، فكونــه ينبــع : نعرفهــا، لكــن متــام احلــديث أنــه كــام قلــت أنــه

 .من اجلنة هذا من املادة أم من وراء املادة
 .ملادةمن وراء ا: امللقي
ك، فلــيش عــم تتعبنــا وتــضيعنا:الــشيخ موضــوع مــا فيــه  يف  إيــه بــارك اهللا فيــ

املـادة، هـاه، آمنـا، خلـصنا مـن  يف قـسم منـه: ترجع بتقول. حاجة نختلف فيه
 .هي

 .أنا أريد أن أصل إىل قضايا: امللقي
 إن العلـــم املـــادي مل يـــصل بعـــد إىل قـــوانني مطلقـــة ]ثـــم[. .:مـــداخل آخـــر
 .قابل للتعديل والتغيري. .م املاديحيث إنه هذا العل

 . أي نعم، هذا معروف:الشيخ
كـــالم  يف مجلـــة يف احلقيقـــة، يف هـــذا الـــذي أريـــد أن أصـــل إليـــه: امللقـــي

يعنـي نحــن نفـرق بــني , النهايــة يف الـشيخ، يعنــي أنـا الــيل يعنـي أريــد أن أصـلها



 
 

٤٣ 
لقــانون ًالداللــة بــني الواقــع الــذي أصــبح يقينــا وبــني ا يف ًقطعــي الداللــة مــثال

ًالعلمي الذي أصبح قانونا وليس نظريا ً. 
 .  رجعت حليمة لعادهتا القديمة:الشيخ

أنـــه . كالمــك مجلــة وردت يف كــالم ورد يف أريــد أن أقــول بــس: امللقــي
 يف املـــتن إذا اســـتوقفته قـــضية وردت يف هـــل يـــستطيع الباحـــث وهـــو يبحـــث

ديث، الــسند يعنــي ضــمن ضــوابط علــم احلــ يف املــتن أن يرجــع إىل البحــث
العلـل،  يف ًوقد تكون هذه القضية قـد فاتـت العـامل الـسابق متامـا كـام نبحـث

ًوهــو ابتــداء يتوقــف يعنــي أنــا أســمع هــذا الــنص هــو لــيس طبعــا هــذا البحــث  ً
 ..يعني احلديث مش هو كام يعني كام ترون وتعلمون

 . ما هو مقصود بالذات:الشيخ
 .مش هو املقصود بالذات: امللقي
 .، معليش طيب، ههه:الشيخ
حتى نصل إىل حـدود العقـل، وقـضية تتعلـق بقواعـد تطبيـق علـم : امللقي
ــــــي أنــــــا أســــــتطيع هــــــال أســــــتطيع أن أســــــتخدم مقــــــاييس النقــــــد . احلــــــديث يعن

 ..روح الرشيعة، العقل، التواتر: ًاخلارجية، اليل هي مثال
 . ما تستطيع:الشيخ

ع لعلنـــــي ًأن يـــــستوقفني هـــــذا ابتــــداء ألرجـــــ يف مــــاذا، يف ًعفـــــوا،: امللقــــي
 يف ًضـــمن، متامـــا كـــام البحـــث يف ًأكتـــشف شـــذوذا أو علـــة أو كـــذا إىل آخـــره

 .العلل



 
 

٤٤ 
هـــذا، علـــم احلـــديث  يف  هـــذا علـــم احلـــديث يفـــسح لـــك املجـــال:الـــشيخ

ًهـــذا، أنـــت تعـــرف مـــثال أنـــه مـــن املآخـــذ التـــي تؤخـــذ  يف يفـــسح لـــك املجـــال
ا الـــصحيحني، أنــا مـــا اســتعملت هـــذ يف علينــا أننـــي أنقــض بعـــض األحاديــث

هــذا النقــد، اســتعملت العقــل الــرشعي العلمــي احلــديثي،  يف العقــل املــادي
فـــام أنـــت بحاجـــة أنـــت أنـــك توســـع املوضـــوع وجتيـــب هـــذا املثـــال بالـــذات 

ًهــل تــستطيع أن تنقـد حــديثا متفقــا عـىل صــحته، ربــام : النهايـة يف لكـي تــصل ً
 .لك ذلك: أنا أجد له علة عىل قاعدة علامء احلديث، نقول لك

أنــــا أريــــد أن أوســــع مــــا ابتــــدأت بــــه أنــــت، وأســــتخدم فيــــه العقــــل : امللقــــي
ــف؟ يعنــي ًعنــدي مقــدمات منهــا مــثال أنــه ال يمكــن  يف الــرشعي العلمــي، كي

 .ويستحيل أن يتناقض نص مع العقل يستحيل
 . هنا فيه تفصيل:الشيخ
 .ًنعم، مع التفصيل طبعا: امللقي
  ما هو التفصيل؟:الشيخ
 .ًن النص قطعي الداللة مثالجيب أن يكو: التفصيل: امللقي
 والعقل؟.  طيب:الشيخ

يعنـي لـيس مثـل .  قطعـي الداللـة عـىل مـضمونه-ًأيـضا-والعقـل : امللقـي
ًمثال إذا جئنا لقضية علمية، كام تفضل األخ تأكيدا لكالمي يصبح قانونا ً ً. 

  طيب، هل عندنا بالنسبة هلذا احلديث هيك يشء؟:الشيخ
 .الال، أنا جبته هذا مث: امللقي



 
 

٤٥ 
 . معليش يا أخي اهللا هيديك:الشيخ
 .نعم، نعم: امللقي
 .أنه جابه كمثالفهم أحد منكم  يف  هال:الشيخ

 .منه يف اهللا يرىض عليك، ما بدنا كالم ما: 
 .مايش: امللقي
 فائدة علمية، كلنا علم أنـك جئـت بـه كمثـال، لكـن مـش كلنـا علـم :الشيخ

وأنـــــت كـــــان عليـــــك أن جــــواب هـــــذا الـــــسؤال األخـــــري الـــــذي وجهتــــه إليـــــك، 
نعـم هـذه القاعـدة صـدقت : أنـا أتيـت بـه كمثـال، تقـول: جتيب، بـدل أن تقـول
هــل هنــا يعنــي العلــم القــاطع الــذي ال يقبــل املناقــشة . هنــا أو مــا صــدقت هنــا

 .أثبت بطالن هذا احلديث
 ال أقول بطالن، أقول إنه العلم القاطع : امللقي
 .األلفاظ يف  ال ال تناقش:الشيخ

حتــى مــا أقــول بطــالن احلــديث . ً جيــب أن أكــون دقيقــا يــا ســيدي:امللقــي
 .أنا أريد أن أتوقف فيه وأبحث. ًابتداء

 .أنا أتوقف اآلن هبذا احلديث: امللقي
  ملاذا؟:الشيخ
 .ًألنني أعتقد يقينا بأن النيل ال ينبع من اجلنة: امللقي



 
 

٤٦ 
 ًملـــا تقـــول يقينـــا قـــائم عـــىل علـــم.  هـــذا مـــو صـــحيح الكـــالم هـــذا:الـــشيخ
 يقيني؟

 .نعم: امللقي
  وينه هذا العلم؟:الشيخ
 ما تعارف عليه علامء اجلغرافيا والباحثون : علم اليقينيال: امللقي
ك مثــال , يــا ســيدي , هــاه، رجعــت حليمــة لعادهتــا القديمــة:الــشيخ ــ رضبنــا ل

 .يأجوج ومأجوج
قبــل مــائتني إىل ثالثامئــة ســنة أمريكــا العظمــى مــا كانـــت . .:مــداخل آخــر

يعنــــي أنــــت ال تــــستطيع حتــــى جتــــزم هبــــذا العلــــم الــــذي تــــدعي أنــــه . معروفــــة
أنـــه كـــان : ؛ أن هنـــاك حقـــائق وصـــلت حتـــى إىل حـــد القـــانون، بـــدليل]يقينـــي[

القــانون الــسائد أن أصــغر وحــدة ممكــن أن توجــد هــي اجلــزيء، عبــارة عــن 
ذرتني مشرتكتني مع بعض، ثم تبني فـيام بعـد أن القـانون تـشكل عـىل أسـاس 

صـــارت ... الكـــون وأن هـــذه الـــذرة ال تتجـــزأ يف غر وحـــدةأن الـــذرة هـــي أصـــ
ًقانونــا، ثــم ثبــت لنــا أن هــذه الــذرة التــي كانــت قانونــا بأهنــا أصــغر وحــدة أهنــا  ً

 يف ًإذا مــا فتــت تعمــل اإلبــادة وأصــبحت مــا يــسمى بالقنبلــة الذريــة، إذا العلــم
ــربه يقينــي،يذاتــه، الــيل أنــت اآلن  ــث أهنــا أصــبحت . .عت ظــاهرة تكــررت بحي

ٍنونـا هـو يـنقض نفـسه، يعنـي أصــبح اآلن مـن عوامـل القـانون أنـه لـيس بــاق، قا ً
 ...وأن هناك طبيعة وأن هناك ما وراء الطبيعة لذلك توسع العلامء اآلن

 ....القاعدة التي أقدم: امللقي



 
 

٤٧ 
 معلش، أنا بدي أسحب هذا املوقف عـىل مـا تقـول، أنتـه بتقـول :مداخلة

 ....يلًأنه ثبت لك يقينا أن الفرات والن
أنا ما وضحت الـذي أريـد، أنـا أفـرق بـني الغيـب، الغيـب الـذي ال : امللقي

تتعلـــــق بـــــه حـــــوايس ال أتـــــدخل فيـــــه، أنـــــا أبحـــــث عـــــن القـــــضايا التـــــي تتعلـــــق 
 .بحوايس، ما وراء الطبيعة ال

 . تسمح يل أنا أعطيك، يا شيخ:مداخلة
 يـــا أخـــي شـــو عـــم ترجـــع تكـــرر الـــدعوى التـــي نوقـــشت وأميتـــت :الـــشيخ

 . هو كالم صحيح]انقطاع[جانب : احلديث له جانبان. ًنقاشا
أنــا أريــد أن أصــل إىل قاعــدة اآلن ال . قاعــدة يــا ســيدي يف أتكلــم: امللقــي

 .سقته مثال للمثال فقط: ًيعنيني هذا احلديث كثريا، يعني كام قلت
 يا أخـي اهللا يـرىض عليـك إحنـا بيغنينـا هـذا احلـديث؛ ألنـه نخـشى :الشيخ

ًاحلـــديث يقينـــا خيـــالف الواقـــع أنـــك عـــىل هـــذه النظـــرة مـــن جزمـــك أنـــه هـــذا 
 .ستعالج أحاديث أخرى
ًهــذا احلــديث يقينـــا : هــذا القــول، اآلن أنــت بتقــول يف بيــنام أنــت خمطــئ

 خطأ، ملاذا؟
 .ًيقينا النيل ال ينبع من اجلنة: أقول: امللقي
 . شو عرفك؟ شو عرفك اهللا هيديك؟ اهللا هيديك اهللا هيديك:الشيخ
 .ًع من األرض، يقينا ينبع من األرضينب: امللقي



 
 

٤٨ 
 وأنا قلت لك يقينـا أنـه املـاء تبـع القاسـيون يـأيت مـن هـذا اخلـزان، :الشيخ

 .نتيجة. لكن ما عرفت أنه ينبع من هناك
يبـــــني، الـــــيل كــــان، الـــــذي كـــــان يقـــــول إنــــه الفيجـــــة هـــــذا ينبـــــع أو : امللقــــي

بقــى عــىل القاســيون ينبــع مــن اجلــورة هــذه الــيل تعطلــت يبــني لــه، لكــن هــو ي
 .يقينه حتى يبني لك

نبـــني لـــك بـــصفتك مـــسلم تـــؤمن , ونحـــن نبـــني لـــك بـــصفتك مـــسلم:الـــشيخ
 .بالغيب أنه هذا ينبع من اجلنة

ك تــدخل أنــه أنــا أؤمــن بالغيــب، هــذه ليــست : امللقــي هــذا يعنــي قــضية أنــ
 .اثبت يل هذه القضية.. .فيها جمال للبحث،

نيـــل ينبعـــان كـــام  يـــا أخـــي حـــديث صـــحيح يقـــول إنـــه الفـــرات وال:الـــشيخ
 تقول أنت من اجلنة، هذا غيب وال مادة؟

 .غيب: امللقي
  طيب ملاذا ال تؤمن به؟:الشيخ
 .ألنه تعلق بأمر حمسوس: امللقي
 .والبرش من أين أصلهم. . عجيب، آدم اإلنس:الشيخ
 .اجلنة يف أصلهم من آدم، وآدم خلقه اهللا: امللقي
ن اجلنـــة؛ ألنـــه متعلــــق  طيـــب، فـــإذا انفـــي أن يكـــون أصــــل هـــذا مـــ:الـــشيخ

 باملادة، لوال علمك



 
 

٤٩ 
 .فرق يف :امللقي
 . اسمح يل شوية:الشيخ

 . الفرق واضح:مداخلة
طـــول ..اســمح يل.  ال الفــرق واضــح لكــن مـــو مــن كــل اجلوانــب:الــشيخ

فـــرق كبـــري بـــني زيـــد  يف زيـــد أســـد،: بالـــك، انتـــو بتعرفـــوا ملـــا بيقـــول اإلنـــسان
فأنـــا اآلن قــــصدت . نـــب واحـــدجا يف واألســـد، لكـــن املقـــصود فيـــه التــــشبيه

اجلنــة، أو  يف لـو معنــا علــم بأنــه آدم خلــق: ًهبـذا املثــال وقــصدي واضــح جــدا
أخــرج مــن اجلنــة شــو بيكــون موقفنــا لــو قــال لنــا قائــل أن اإلنــسان أصــله مــن 

 .اجلنة
 .بنكذبه: امللقي
 بنكذبـه، شـايف اشـلون، لـيش بنكذبـه؛ ألنـه مـا جاءنـا بـنص جيـب :الشيخ
ملــا جاءنــا الــنص بــأن آدم أخــرج مــن اجلنــة، فــنحن بنقــول لكــن . اإليــامن بــه

 ؟ًأصل اإلنسان من اجلنة، إذا ملاذا: اآلن
لـــو معنــا علـــم بأنـــه : ًفأنــا اآلن قـــصدت هبــذا املثـــال وقــصدي واضـــح جــدا

: اجلنـة، أو أخـرج مـن اجلنـة شـو بيكـون موقفنـا لـو قـال لنـا قائــل يف آدم خلـق
 .أن اإلنسان أصله من اجلنة

 .بهبنكذ: امللقي
 بنكذبـه، شـايف اشـلون، لـيش بنكذبـه؛ ألنـه مـا جاءنـا بـنص جيـب :الشيخ
لكــن ملــا جاءنــا الــنص بــأن آدم أخــرج مــن اجلنــة، فــنحن بنقــول . اإليــامن بــه



 
 

٥٠ 
: ًأصــل اإلنـــسان مــن اجلنـــة، إذا ملــاذا آمنـــا اآلن ومــا آمنـــا قبـــل اآلن، أي: اآلن

عيـــــة، عنـــــدنا صـــــورتان واحـــــدة فرضـــــية نظريـــــة واألخـــــرى واقعيـــــة لكنهـــــا رش
لــو مــا كــان عنــدنا أي فرضــية، لــو مــا كــان عنــدنا نــص أنــه آدم أخــرج : األوىل

: مــن اجلنــة جيــوز لنــا أن نقــول أصــل اإلنــسان مــن اجلنــة، اجلــواب باالتفــاق
: ال، ملــاذا؟ ألنــه لــيس عنــدنا نــص، لكــن الواقــع أنــه عنــدنا نــص، فنقــول اآلن

 عـــىل حـــد أصـــل اإلنـــسان مـــن اجلنـــة: لكـــن قولنـــا. أصـــل اإلنـــسان مـــن اجلنـــة
 .ألنه له ارتباط باملادة: تعبريك انته ال بد أن تنكره، ليش

 .ال لكن ال أنكره: امللقي
 . أنا بعرف، اهللا يرىض عليك:الشيخ
 .هو هو البحث العقل ال حييله: امللقي
 لــو ســمحت أســتاذ، القــضية األوىل أســتاذ، القــضية األوىل الــيل :مداخلــة

ًجلنـــة هـــذا لـــو ســـلمنا طبعـــا أنـــه فهـــم  أصـــله مـــن ا-عليـــه الـــسالم-هـــي إنـــه آدم 
 .اجلنة هي اجلنة التي وعد هبا املتقون

 . إيه هو كذلك:الشيخ
 ...فهم اجلنة يف  عىل اخلالف بني أهل الفقه:مداخلة
 .. خالف اعتزايل اعتزايل:الشيخ

 . مهو ابن القيم مفرسش من اليل قاله ههههه:مداخلة
 . هههه:مداخلة
 .نعم.  حالما لنا فيه عىل كل. .:الشيخ



 
 

٥١ 
 هــذه القــضية ال حييلهــا العقــل؛ ألنــه القــضية هــذه يعنــي أنــا نقــل :مداخلــة

خــرب ممكــن أنــه يكــون صــدق وممكــن أنــه يكــون كــذب يتوقــف عــىل صــحة 
ر مـن هنـا ًاخلرب، أما هنا ملـاذا حييلـه العقـل، ألننـي أنـا أرى متامـا أن هـذا النهـ

 ..ينبع
 . اهللا هيديك هذا سبق اجلواب عنه:الشيخ
بنبــع، اآلن العقــل بيحيــل أنــه . . هــل احلــواس كلهــا أســتاذنا يقينيــة:ةمداخلــ

يشء متــصل مـن الــسامء غـري مرئــي وميـاه نازلــة اآلن مـن الــسامء غــري  يف هـذا
 .بجيلهمرئية هذا بال شك العقل 

 . طيب، حييل العقل:الشيخ
 . حييل أنه املياه نازلة من السامء:مداخلة
 .اء غري مرئي عندكم يف ال اسمح يل،.. أظن اآلن:الشيخ

 .ماء غري مرئي يف :مداخلة
 .ههههه.  اآلن ستعرف إذا انجىل الغبار، أفرس حتتك أم محار:الشيخ
 . هههه:مداخلة
 .ماء ال يرى يف :الشيخ

 .اليل ما أراه..  املاء الغائب عني:مداخلة
 . وهذا من الغائب:الشيخ

 . هذا بني يدي أستاذ:مداخلة



 
 

٥٢ 
 ...ه، هذا غيب اهللا هيديك يا أخي ماء ال ترا:الشيخ
  يا أخي انته شايف اجلنة:الشيخ
 ال: امللقي
 ؟بنا لكم األمثلة، شايف سبع سموات رض:الشيخ
 .ال ماين شايف سبع سموات: امللقي
  موجودة؟:الشيخ
  .موجودة: امللقي
 . لكن هذا حييله العقل عىل حد تعبريك انته:الشيخ
 .ال يا أستاذ: امللقي

  ليه؟:الشيخ
 .. فاهم أول السبع السموات، يعني هل عندي أنا. .:قياملل

 بـأي فهـم يـا أخــي، مـثلام قلنـا لـه ألخينــا، افهـم الـسببية كـام شــئت، :الـشيخ
عندك مفهوم للـسببية، نعـم، عنـدك مفهـوم للـسبع الـسموات،  يف  هل:قل يل

متاهــات، بــأي مفهــوم هــذا  يف نعــم، بــأي مفهــوم، مــا بــدي ادخــل معــك اآلن
 .ال: العقل هذا املادي يعرتف به، قلالعلم يعرفه، 

 ًأنا ال أدري أنه يعرتف به وال ال، أنا لكن أدري مثال أستاذ: امللقي
 . شو هالكالم، شو هالكالم هذا:الشيخ



 
 

٥٣ 
  هـــذه دون الـــسامء : يقـــول عـــن الكـــون ذكـــر املجـــرات كلهـــا قـــال: امللقـــي
 .الدنيا كلها
رشع عنــــدنا العلــــم الــــ يف  اهللا هيــــديك، الــــسامء الــــدنيا املوصــــوفة:الــــشيخ

 يعرفه اليوم، يعرتف به؟
 .الكتاب الكريم يف ال يعرفه ما هو املعني بالضبط،: امللقي
 َّ وال نحن بنأيت بغري ضبط؟:الشيخ
 .-ًأيضا-ونحن ال نعرفه : امللقي
 . ونحن نأيت بغري ضبط:الشيخ

ا نحـــــن ال تفاصـــــيل عنهـــــ..يشء اســـــمه الـــــسامء الـــــدنيا يف إنـــــه. .:امللقـــــي
 .اذ، نحن نؤمنندرهيا أست
التفاصــــيل، الــــسامء الــــرشعية يعــــرتف هبــــا  يف  يــــا أخــــي ال تــــدخل:الــــشيخ

 .العلم
 . ال يؤمن بالقرآن,ال: امللقي
 دنــا خالصــة أجوبــة يــا أخــي، العلــم ال يعــرتف باحلقــائق الــرشعية :الــشيخ

 .الغيبية، ال بيعرتف ال بجنة وال بنار
 .بيعرتفش صح: امللقي
ر غيبيــة، مــن الــذي يعــرتف هبــا؟ املؤمنــون،  ملــاذا؟ ألنــه هــذه أمــو:الــشيخ

فكــون الفــرات والنيــل ينبعــان مــن اجلنـــة، شــو دراك أنــت إنــه هــذا كــالم غـــري 



 
 

٥٤ 
ًصـــــحيح، أنتـــــه تـــــرى مثـــــل مــــــا رضبنـــــا مثـــــاال النبـــــع مـــــن األرض املحــــــدودة 

ً وعـــىل أنـــه هـــذا التحديـــد كـــامن فيـــه نظـــر، كـــام قلنـــا آنفـــا بالنـــسبة ،هبـــالكورة
 ....ء رفع السامء بأيشللقاسيون، لكن هل ترى السام

 . بغري عمد:مداخلة
ــد (﴾﴿ :الــشيخ    شــايف، يعنــي )٢:الرع

 .هناك أعمدة
 .عمد ال نراها يف ممكن يكون: امللقي
 . يمكن، طيب:الشيخ
 .مع أنه هذا مفهوم املخالفة، ومش رشط يكون مراد يعني: امللقي
 اهللا هيـــديك، ال تنـــاقش، يمكـــن يكـــون معنـــا هكـــذا ممـــا  يـــا أخـــي:الـــشيخ

 ؟ يمكن،يناسب املوضوع وال ال، يمكن وال ال
 ...يمكن: امللقي

 . طيب:الشيخ
 . اجلنة وآثارها املادية:مداخلة

  كيف؟:الشيخ
 . اجلنة وآثارها املادية:مداخلة
  آه، وكذلك:الشيخ



 
 

٥٥ 
قطعيــة بــني أدلــة مــستحيل أخــي الكــريم، يعنــي األدلــة ال. .الفــرق: امللقــي

ـــــا متفقـــــني احنـــــا  الـــــراوي املحتمـــــل خيطـــــئ وحمتمـــــل يـــــصيب، والـــــيل إحن
 .واألستاذ عليها

  ال حول وال قوة إال باهللا:الشيخ
 .إنه الراوي ممكن خيطئ وممكن يصيب: امللقي
مـش ..واهللا مـا أدركـه,  يا أخي ملا بتثبت خطؤه بـالعلم مـش بالعقـل:الشيخ

ك التــيلباهــال أنــت . انــه العقــل مــا أدركــه جــسدك، مــا  يف عقــل أدركــت روحــ
 .أدركتها، لكن هل تنكرها

 ال أعوذ باهللا، كيف؟: امللقي
املـادة، يـا تـرى كـون النيـل والفـرات ينبـع مـن  يف  طيب هذا داخـل:الشيخ

بـــدنك وأنـــت ال تعرفهـــا، أهيـــام  يف اجلنـــة أبعـــد عـــن العقـــل وال الـــروح الـــيل
 .أبعد عن العقل

 ًنيـــة تلـــك، النيـــل والفـــرات، ولـــست مكـــابراتقـــديري، ال، الثا يف :امللقـــي
 .هذايف 

 .هاليل قريب منك. . كيف:الشيخ
ًأنـــا أعلـــم يقينـــا أنـــه كـــل واحـــد بغـــض النظـــر عـــن اإلســـالم ابتـــداء : امللقـــي ً

يعنـــي أي إنـــسان بيـــدرك إنـــه هـــذا اإلنـــسان عنـــدما يفـــارق احليـــاة أصـــبح ميـــت 
 .دره يشء، ما هو ال يدري اإلنسانوقبل قليل حي، غا

 ... هو، اهللا هيديك ملاذا؟ هذا:الشيخ



 
 

٥٦ 
 ...وبعد ذلك ما بيستطيع ينكر : امللقي
 كيف بـدي أعـرف هـديك أبعـد عـن هـذه، اهللا أكـرب، كيـف اعرتفـت :الشيخ

ًبــالروح يــا أخــي وأنــت ال تلمــسها وال تــشهدها إطالقــا ولــذلك جلــأت لتقــول 
أي نعـــم حتـــى . لـــرتيض عقلـــك املـــادي أنـــه ال بـــد هنـــاك كـــان يشء ملـــا مـــات

طول بالـك، طـول بالـك، يـا أخـي ملـاذا آمنـت ..كفار يعتقدون هذه العقيدةال
ًبالروح إيامنا ويسلموا تسليام ً. 

 أنا آمنت بالروح ألن اهللا قال ذلك، : امللقي
  وألن رسول اهللا قال ذلك، ونحن ال نفرق بني اهللا ورسوله:الشيخ

املستكــــــشفات الــــــيل بنستكــــــشفها كــــــل يــــــوم، بيستكــــــشفها .. .:مداخلــــــة
 قبل اكتشافها.... علمال

 .ً جمهولة متاما:الشيخ
 . فإذا كانت موجودة ونحن ال نعلم:مداخلة
ً ال مو هيك، كانت مستحيلة عقال، كانت مستحيلة عقال:الشيخ ً 

ًأنه هناك كـم كبـري وكثـري جـدا مـن األشـياء . .. وكيف هذا احلكي:مداخلة
 نجهلهــــا،  األرض ومــــا عليهــــا كنــــا-ســــبحانه وتعــــاىل- ]خلقهــــا[املوجــــودة 

كانــت بالنــسبة إلنــا مــستحيلة إىل أن متكــن ســلطان العلــم واكتــشفها وقرهبــا 
 ... ًإلنا، بحيث املستحيل أصبح ممكنا



 
 

٥٧ 
، أنـــا )١( هنـــا بعـــض إخواننـــا اهللا جيـــزهيم اخلـــري جـــابوا لنـــا الكتـــاب:الـــشيخ

خمرج احلديث ثالث روايات حـول سـيحان وجيحـان والفـرات والنيـل مـن 
 يف رفعــــت يل ســــدرة املنتهــــى« يــــشهد ملــــا قلــــت، حــــديث يف .أهنـــار اجلنــــة

السامء السابعة، نبقهـا مـثال قـالل هجـر، وورقهـا مثـل آذان الفيلـة، آمنـوا أو ال 
يـا جربيـل : تؤمنوا، خيرج مـن سـاقها هنـران ظـاهران، وهنـران باطنـان، فقلـت

 »أمــا الباطنــان ففـــي اجلنــة، وأمــا الظــاهران فالنيــل والفـــرات: مــا هــذان؟ قــال
الـــسامء  يف رفعـــت يل ســـدرة املنتهـــى«اجلنـــة، واضـــح احلـــديث،  يف رآمهـــا

الـسابعة، نبقهــا مــثال قــالل هجــر، وورقهــا مثــل آذان الفيلــة، خيــرج مــن ســاقها 
ــــا جربيــــل مــــا هــــذان؟ قــــال: هنــــران ظــــاهران، وهنــــران باطنــــان، فقلــــت أمــــا : ي

 تكلمنــــا هنــــا عــــن »الباطنــــان ففــــي اجلنــــة، وأمــــا الظــــاهران فالنيــــل والفــــرات
صـــحيح عـــىل رشط الـــشيخني إىل آخـــره، صـــححه احلـــاكم : نـــااحلـــديث وقل

ولعـــل املـــراد مـــن كـــون هـــذه األهنـــار مـــن اجلنـــة أن : ووافقـــه الـــذهبي، قلـــت
أصـــلها منهـــا، كـــام أن أصـــل اإلنـــسان مـــن اجلنـــة، فـــال ينـــايف احلـــديث مـــا هـــو 

األرض فـــإن مل  يف مـــشاهد مـــن أن هـــذه األهنـــار تنبـــع مـــن منابعهـــا املعروفـــة
 أو مـــا يـــشبهه فاحلـــديث مـــن أمـــور الغيـــب التـــي جيـــب يكــن هـــذا هـــو املعنـــى

﴿اإليامن هبا والتـسليم للمخـرب عنهـا 


﴾)هبـذا القـدر، وسـبحانك اللهـم وبحمـدك أشـهد نكتفـي]و[، )٦٥:النساء 
 .أن ال إله إال أنت

  ) ٠٠ :٠٠: ٣٧ /٦٤٥( و)٠٠ :٠٠ :٨٨ / ٦٤٤" (اهلدى والنور"

                                                
 ).٢٢٩-١/١/٢٢٧( الصحيحية )١(



 
 

٥٨ 

 
ًجيـــب معرفـــة اهللا بالعقـــل أوال، وجعـــل علـــم الكـــالم : يقولـــون] بعـــضهم[يقـــول : الـــسؤال

 ؟طريقة لدراسة العقيدة
 قـــولكم هـــذا ال بـــد لـــه مـــن دليـــل مـــن :ًأيـــضا نحـــن نقـــول،  أي نعـــم:الـــشيخ

، فهــاتوا برهــانكم إن كنــتم صــادقني، صكتــاب اهللا ومــن حــديث رســول اهللا 
 .وال سبيل هلم إىل ذلك البتة

أن العقــــــول خمتلفـــــــة كـــــــل  يف ال شـــــــك أنــــــه ال يمكـــــــن أن خيـــــــالفوا: ًثانيــــــا
عقــــــول اليهــــــود غــــــري عقــــــول النــــــصارى، وعقــــــول اليهــــــود : االخــــــتالف، أي

لنــصارى غــري عقــول املــسلمني، وعقــول املــسلمني الــصاحلني غــري عقــول وا
املسلمني الطاحلني، وعقول املسلمني الـصاحلني العلـامء مـنهم غـري عقـول 

ًوهكـذا، فهنـاك نـسب كبـرية كثـرية جـدا متفاوتـة، .. املسلمني اجلاهلني منهم
 فـــأي عقـــل ينبغـــي أن يفهـــم بـــه وأن يعـــرف بـــه ربنـــا تبـــارك وتعـــاىل، هـــذا كـــالم

هــــذا  يف نــــستطيع أن نقــــول مــــا خيــــرج مــــن إنــــسان عاقــــل عــــىل أي نــــوع قيــــل
 .إىل آخره.. ًمثال جاء مسلم كافر جاهل.. العقل
معرفــة اهللا عــز وجــل  يف لــو كــان يكفــي العقــل: -ً ولعلــه يكــون أخــرياً:ثالثــا

مــا هـــذا االخـــتالف الـــشديد، كـــان إرســال الرســـل مـــن رب العـــاملني احلكـــيم 
تعـاىل عــام يـرشكون، ثــم مل يكـن هنــاك  ًثـا وســبحانهالعلـيم وإنـزال الكتــب عب
، )١٥:اإلسـراء (﴾﴿: حاجة إىل مثل قوله تعاىل



 
 

٥٩ 
معرفــة اخلــالق، ونحــن نــرى  يف فــإذا كــان العقــل هــو الــذي ينبغــي أن حيكــم

ه ومــــا معرفــــة اخلـــالق، ويف مــــا يليــــق بــــ يف العقـــول خمتلفــــة أشــــد االخــــتالف
مـــا هـــو الـــدليل عـــىل إصـــابة : ينبغـــي أن ينـــزه عنـــه، العقـــول خمتلفـــة، فيـــا تـــرى

  ذلــــــــــك إىل كتــــــــــاب اهللا وإىل حــــــــــديث  يف عقــــــــــل دون عقــــــــــل إن مل نرجــــــــــع
 .ص رسول اهللا

ً، وأنـا أقـول أيـضا لعلـه أخـرياواآلن بدا يل يشء رابـع : الـيشء الرابـع هـذا هـو: ً
 عـىل عقـل، أو رأي عـىل إذا كانت العقول خمتلفة، فـال جمـال لرتجـيح عقـل

رأي، لكـــن اهللا عـــز وجـــل حيـــنام أنـــزل الكتـــاب عـــصمة للنـــاس وصـــفه بقولـــه 
، فـنحن )٨٢:النـساء (﴾﴿: تعـاىل

ًإذا نجــد هــذا االخــتالف الكثــري فــيام إذا رجعنــا إىل العقــول، هــذا االخــتالف 
ال عــىل اخلطــأ الــذي يــزعم أنــه اخلطــأ املجمــع إكثــري لــن جيمــع املــسلمني ال

عليــه خــري مــن الــصواب املختلــف فيــه، فــسوف ال جيمعهــم عــىل خطــأ وال 
عــىل صــواب؛ ألنــه لــيس فيــه برهــان مــن اهللا تبــارك وتعــاىل؛ ألن املرجــع هــو 
العقــل، والعقــل هــذا مــضطرب وخمتلــف، لكــن اهللا عــز وجــل حيــنام أحالنــا 

﴿: عنا واختلفنا إىل مثل قوله عز وجلحني تناز
﴾) أحالنـا إىل مرجـع ال اضـطراب فيـه كـام سـمعنا )٥٩:النـساء ،

﴿: ًآنفــا مــن قولــه تعــاىل
﴾)ــساء فـالرجوع إىل العقــل رجــوع إىل أمــر مـضطرب ال ضــابط لــه، والواقــع ، )٨٢:الن

 وإعراضـها عـن ايؤكد ذلك؛ ألن هذه الفرق اإلسالمية ما ضلت إال بـسبب حتكيمهـا لعقوهلـ
 .ص كتاب رهبا وسنة نبيها

  )٠٠:٤١:٤٧/ ٣١٠"(اهلدى والنور"



 
 

٦٠ 

 
احلمد هللا، نحمده ونـستعينه ونـستغفره، شـيخنا، نـود أن ختربونـا ردكـم عـىل قـول : ؤالس

بــأن مطلــق العقــل ممــدوح، وأنــه : صــدر عــن بعــض األشــخاص، وهــو مــا قــولكم فــيمن يقــول
ًلـيس هنــاك عقـل مــذموم، والعقــل املـذموم لــيس موجـود أصــال، ويــستدل بقـراءة القــرآن أنــه مل 

ـأن هنــاك عقـــل مــذموم، بـــل ورد القــول بأنـــه: قــولالقـــرآن ي يف يوجــد هنــاك نـــص رشعــي ...: بــ
َ﴿صــم بكــم عمــي فهــم ال يعقلــون﴾ ُ ِ ْ ُ ُ َُ ْ ٌ ْ ٌ ٌُّ َ ــرة(ْ أن الــذي ال يعقــل ال يكــون لــه عقــل : ، أي)١٧١:البق

االســتدالل  يف أن الكتـاب والــسنة والعقـل: ًمـذموم هنائيـا، وثمــرة بحـث هـذا أن خيــرج بنتيجـة
 ..عقلال: بعض األحيان يف سواء، بل قد يقول

 .اجلملة األخرية... .:الشيخ
: عـىل الرتتيـب التـايل: الكتاب الـسنة العقـل، أو قـد يقـول:  يقول:مداخلة

 العقل الكتاب السنة، ما قولكم؟
 هـــذا لعـــب باأللفـــاظ، الكتـــاب مرجـــع يتناولـــه كـــل مـــسلم يريـــده، :الـــشيخ

 السنة كذلك، العقل أين هو؟
 ..سماجل يف بأنه ليس هناك:  والشيخ يقول:مداخلة
 . أنت دعك وما يقول، قل يل أنت وقد فهمت ما يقول:الشيخ
 . نعم:مداخلة
  هذا العقل أين هو؟:الشيخ



 
 

٦١ 
 .جسم اإلنسان يف :مداخلة
  جسم اإلنسان الواحد أو موزع؟:الشيخ

 .ً واحد طبعا:مداخلة
 . أين هو؟ اهللا هيديك:الشيخ

 .. يعني أنت:مداخلة
 . العقل واحد:الشيخ

 جسم اإلنسان الفرد؟: ي، يعني تقصد جسم:مداخلة
  أنا أقصد أو أنت الذي تقول؟:الشيخ

 .. يعني:مداخلة
 إنسان؟ يف  العقل اسم مطلق هل هو حمصور:الشيخ

 .ً ال طبعا:مداخلة
 . أما القرآن:الشيخ

 . حمصور:مداخلة
  إيه، السنة؟:الشيخ

 .ً حمصورة أيضا:مداخلة
  حمصورة، العقل؟:الشيخ

 . غري حمصور:مداخلة



 
 

٦٢ 
 ً إذا كيف يرجع إىل يشء غري املحصور؟:لشيخا

وهـذا مـن شـؤم التحـزب وعـدم . تالعـب باأللفـاظ: ًلذلك قلـت لـك سـلفا
 . االهتامم بدراسة الكتاب والسنة

   )٠٠: ١٧: ٠٦/ ٧٢٨("اهلدى والنور"



 
 

٦٣ 

 
 

 أنــه جيــب الرجــوع إىل الكتــاب عقيدتــه يف ليــضم املــسلم الناصــح لنفــسه
والـــــــسنة وإىل ســـــــبيل املـــــــؤمنني بداللـــــــة اآليـــــــة وحـــــــديث الفـــــــرق وحـــــــديث 

 . العرباض بن سارية
هـــذه حقيقــــة مــــع األســـف الــــشديد يغفــــل عنهـــا كــــل األحــــزاب اإلســــالمية 
وبخاصــة منهــا حــزب التحريــر الــذي يتميــز عــن أي حــزب إســالمي آخــر أنــه 

ًمـه اإلسـالم لـه، نحـن نعلـم يقينـا أن اهللا ًيقيم للعقل البـرشي وزنـا أكثـر ممـا أقا
عــــز وجــــل حيــــنام يكلــــم النــــاس بكالمــــه إنــــام خياطــــب العقــــالء، وخياطــــب 

ولكننا نعلم أن العقـل البـرشي خمتلـف، فالعقـل العلامء، وخياطب الذين يتفكرون، 
 . عقل مسلم وعقل كافر: عقالن

ًهذا العقل الكافر ليس عقال، فقد يكون ذكـاء ولكـن ال يكـون عقـال أصـل  يف ، ألن العقـلً
اللغــة العربيـــة هـــو الــذي يعقـــل صـــاحبه، ويربطــه ويقيـــده أن ينفلـــت يمينــا وشـــامال، وال يمكـــن 

ــــا وشــــامال إال إذا اتبــــع كتــــاب اهللا وســــنة رســــول اهللا ؛ ولــــذلك ص العقــــل أال ينفلــــت يمين
: حكى اهللا عـز وجـل عـن الكفـار واملـرشكني حيـنام يعرتفـون بحقيقـة أمـرهم

﴿: القـرآن الكـريم يف ا كام قال اهللا عز وجلأهنم حينام كانو
﴾)٧:الروم( . 



 
 

٦٤ 
ــأمور الــدنيا أهنــم مل يكونــوا عقــالء،  يعرتفــون أهنــم حيــنام كــانوا عــارفني ب

﴿: ذلك هو قوهلم فيام حكاه ربنا عنهم
﴾)عقل حقيقي وعقل جمازي: إذن هناك عقالن. )١٠:امللك. 

هــو العقــل املــسلم الــذي آمــن بــاهللا ورســوله، أمــا العقــل : العقــل احلقيقــي
القــرآن كــام ســمعتم آنفــا  يف فهــو عقــل الكفــار؛ لــذلك قــال تعــاىل: املجــازي

  .)١٠:امللك(﴾﴿: عنهم
  .)١٧٩:األعراف(﴾﴿: وقال بصورة عامة عن الكفار

 . فإذن هم هلم قلوب، ولكنهم ال يعقلون هبا، ال يفهمون هبا احلق
حقيقــــة مــــا أظــــن أنــــه خيتلــــف فيهــــا اثنــــان، إذا عرفنــــا هــــذه احلقيقــــة وهــــي 

ــزان؛ ألهنــا رصحيــة ــث الرســول عليــه  يف وينــتطح فيهــا عن القــرآن ويف أحادي
الـسالم لكنــي أريــد أن أتوصــل مــن هـذه احلقيقــة إىل حقيقــة أخــرى التــي هــي 

 . هذه اللحظة مني يف نقطة البحث
 :إذا كان عقـل الكـافر لـيس عقـال، فعقـل املـسلم ينقـسم أيـضا إىل قـسمني

 . عقل عامل وعقل جاهل
عقلــه ويف فهمــه  يف ًفالعقــل املــسلم اجلاهــل ال يمكــن أن يكــون مــساويا

 . ًلعقل العامل، ال يستويان مثال أبدا
 . )٤٣:العنكبوت(﴾﴿: لذلك قال تعاىل

ًإذن ال جيــوز للمــسلم احلــق املــؤمن بــاهللا ورســوله حقــا أن حيكــم عقلــه، 
  .صوإنام خيضع عقله ملا قال اهللا وقال رسول اهللا



 
 

٦٥ 
 يف أهنـــم تـــأثروا باملعتزلـــة: دعـــوة حـــزب التحريــر يف مــن هنـــا نـــضع نقطــة

ــــق اإليــــامن هــــو عنــــوان هلــــم يف مــــنطلقهم ــــق اإليــــامن، وطري بعــــض  يف طري
تقـى الـدين النبهـاين رمحـه اهللا وأنـا لقيتـه أكثـر مـن : كتبهم التي ألفهـا رئيـسهم

ًه متاما، وعارف بـام عليـه حـزب التحريـر كأحـسن مـا تكـون مرة وأنا عارف ب
املعرفــة؛ ولــذلك فأنــا أتكلــم إن شــاء اهللا عـــن علــم بــام عليــه تقــوم دعـــوهتم، 

 .أهنم جعلوا للعقل مزية أكثر مما ينبغي: فهذا أول نقطة تؤخذ عليهم
ًكرر عىل مسامعكن ما قلته آنفـا؛ أنـا ال أنفـى أن العقـل لـه قيمتـه ملـا سـبق ُأ
ه، لكن ليس للعقل أن حيكم عىل الكتـاب والـسنة وإنـام العقـل خيـضع ذكر

 . الكتاب ويف السنة يف أن يفهم ما جاءإال حلكم الكتاب والسنة وما عليه 
مــن هنــا انحــرف املعتزلــة قــديام؛ فــأنكروا حقــائق رشعيــة كثــرية، وكثـــرية 
جــدا؛ بــسبب أهنــم ســلطوا عقــوهلم عــىل نــصوص الكتــاب الــسنة فحرفوهــا، 

عطلـــــوا نـــــصوص الكتـــــاب : ا فيهـــــا وغـــــريوا، وبتعبـــــري علـــــامء الـــــسلفوبـــــدلو
 . والسنة

أنــه ينبغــي إخــضاع العقــل :  هــذه النقطــة أريــد أن ألفــت نظــركن إليهــا وهــي
مـــن هنـــا انحـــرف .املـــسلم لـــنص الكتـــاب والـــسنة بعـــد فهـــم الكتـــاب والـــسنة

املعتزلـــة قـــديام، فـــأنكروا حقـــائق رشعيـــة كثـــرية، وكثـــرية جـــدا؛ بـــسبب أهنـــم 
ا عقــــوهلم عــــىل نــــصوص الكتــــاب والــــسنة فحرفوهــــا، وبــــدلوا فيهـــــا ســــلطو

 . عطلوا نصوص الكتاب السنة: وغريوا، وبتعبري علامء السلف
أنــه ينبغــي إخـضاع العقــل املــسلم : هـذه نقطــة أريــد أن ألفـت نظــركن إليهــا وهـي

فــاحلكم هــو اهللا ورســول اهللا، ولــيس . لــنص الكتــاب والــسنة بعــد فهــم الكتــاب الــسنة



 
 

٦٦ 
أن عقـل البـرش خيتلـف مـن عقـل مـسلم وعقـل : قل البرش ملا ذكرنااحلاكم ع

كـــافر، ثـــم عقـــل املـــسلم خيتلـــف مـــن عقـــل مـــسلم جاهـــل ومـــن عقـــل مـــسلم 
عاقل، فليس فهم املـسلم العـامل كفهـم املـسلم اجلاهـل، لـذلك قـال تعـاىل، 
وال بأس مـن التكـرار؛ ألننـي أعلـم أن هـذا املوضـوع قلـيال مـا يطـرق مـسامع 

ًلينـــة مـــن املـــسلمني، مـــن الرجـــال فـــضال عـــن املخـــدرات مـــن املاليـــني املم
﴿النـــساء، ولـــذلك فأنـــا مـــضطر إىل أن أكـــرر هـــذه النقـــاط وهـــذه األدلـــة 

﴾)٤٣:العنكبوت(. 

ال . مـــن هـــم العـــاملون؟ أهـــم العلـــامء الكفـــار؟ ال: ًهنـــا نحـــن نقـــف قلـــيال
ًنقــيم هلـــم وزنـــا؛ ملـــا ذكرنـــاه آنفـــا  أهنــم ليـــسوا عقـــالء، واحلقيقـــة أهنـــم أذكيـــاء ً
احلــــــــضارة املاديــــــــة  يف ، وارتقــــــــوا.إلـــــــخ.. ألهنـــــــم اخرتعــــــــوا وابتــــــــدعوا وو

 .املعروفة لدى اجلميع
كــــل أفـــرادهم لــــيس ســـواء، فــــال  يف كـــذلك عقــــل املـــسلمني، هــــذا العقـــل

ال يــستوي عقــل : ًيــستوي عقــل العــامل مــع عقــل اجلاهــل، وســأقول شــيئا آخــر
 بعلمـــه مـــع عقـــل العـــامل الـــال عامـــل بعلمـــه، ال يـــستوون مــــثال العـــامل العامـــل

 . ًإطالقا
كثــري مــن األصــول التــي وضــعوها خمــالفني  يف لـذلك فانحرفــت املعتزلــة

  ....كتابا وسنة ومنهج السلف الصالح: فيها طريقة الرشع
  ) ٠٠ :٠١: ٠٦ /٧٤٠("اهلدى والنور"



 
 

٦٧ 

 
  ٢........................................................ند أھل السنة والجماعةموقع العقل من النقل ع

  ٣...................باب العقل الفطري السلیم من أصول االستدالل عند أھل السنة ومثال ذلك] ١[
وبیان أن العقل الصحیح ھو المَطعَّم , رد شبھات من أنكر النقل وَقدَّس العقل في باب] ٢[

  ٥.......................................الغیبیات بالعقل في وبیان خطورة الخوض, بالشرع التابع لھ
  ٥٨.................................................................الشرع في باب خطر تحكیم العقل] ٣[

  ٦٠........................................االستدالل؟ في باب ھل العقل سواء مع الكتاب والسنة] ٤[
  ٦٣.......................................................الشرع في باب بیان ضالل من َحكَّم العقل] ٥[

  ٦٣...........................................................................................]:اإلمام قال[

  ٦٧...................................................................................................الفھرس

 
 


